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

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол №23
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 18.10.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36, кабінет 1017 10-й поверх, 10:00 год.
Присутні на засіданні:
Міщенко О.Г.
Марченко Р.В.

голова постійної комісії, головуючий;

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;

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

члени постійної комісії

Кісільов І.П.

Непоп В.І.
Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г.,
Росляков В.В.,
Старовойт В.М.,
Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю.
Всього присутні 23 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії.
Запрошені та присутні:
Лобан Ю. М.,
- депутати Київської міської ради;
Гусовський С. М.
Полішук О.Г.
- директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
Кулаковський Ю. П. - заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
Лук’янов А.О.
- представник Департаменту з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
Іваніна А.Н.
- заступник начальника Служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
Агеєва В.В.
- представники громадськості;
Дюжев С.О.
Олексієнко І. С.
Торопов В.
Тищенко В.
Кірічук Т.І.,
Фролов А. О.,
Жадан М.А.,
О. Гриб.
Бережний О.
- по кадастровій справі Д-7239
Глухенький С.О.
- по питанню порядку денного 7.2.6
Орлов С.О.
- по питанню порядку денного 7.8.3
Макєєв Н.В.
- по питанню порядку денного 10.2.
Лисенко О.С.
Некрасова Н. А.
- по кадастровій справі Д-7139
Калмикова В.І.
- по кадастровій справі Д-7139
Колойда В.М.
- по кадастровій справі К-26767
Роботник Б.П.
- по кадастровій справі А-21258
Шостопал О.П.
- по кадастровій справі А-21377
Тимощук Н.Г.
- по кадастровій справі А-16481

Некрасова Н. А.
Вакуленко В.С.
Дзюба Б.В.
Тончій С.О.
Стремякова Г.П.
Іванчич Н.В.
Данілова М.В.
Шевченко Н.А.
Шевченко О.О.
Г ородня Н.М.
Дегтярьов С.І.
Кононов В.В.
Черній Б.
Жукович А.В.
Колайда В.М.
Калмикова В.Г.
Степаненко В.В.
Сокол В.С.
Коваленко С.О.
Льошенко Р.
Демура М.
Галінська 0 .0 .
Кошуба В.Х.
Афіндуліді С.І.

- по кадастровій справі Д-7139

по кадастровій справі А-21821
по кадастровій справі А-21822
по кадастровій справі А-21823
по кадастровій справі К-26601
по кадастровій справі А- 12934
по кадастровій справі А- 17601
по кадастровій справі П- 9149
по кадастровій справі Д- 7178
по кадастровій справі К- 25699
по кадастровій справі А-■26757
по кадастровій справі Д- 7139
по кадастровій справі А-18857
по питанню порядку денного 10.2

по кадастровій справі П-9208
по кадастровій справі А-26051
по кадастровій справі К-26829

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
18. 10.2016
1. Розгляд депутатського звернення С. М. Гусовського №08/279/08/028-474
від 06.10.2016 (вх. N908/17165 від 07.10.2016) щодо включення до порядку
денного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, а також заслуховування
результатів проведених громадських слухань з питань благоустрою території
та будівництва торговельно-розважального центру на перетині вулиць Героїв
Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва
(заява членів ініціативної групи (Шитікової Н. М. та ін.) від 03.10.2016
вх. №08/КО-11519 стосовно розміщення на сайті Київської міської ради
протоколу громадських слухань №1 від 29.09.2016 щодо заборони
будівництва на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в
Оболонському районі міста Києва у холі над станцією, на вході та виході зі
станції метро «Героїв Дніпра» з урахуванням листа від 06.10.2016

вх. №08/КО-11643 щодо повторного надання протоколу громадських слухань
з виправленими технічними помилками) відповідно до протокольного
доручення Київського міського голови В. Кличка №225-ПД-49 від
12.10.2016 - матеріали додаються.
З урахуванням звернення Громадської спілки «Правозахисний
альянс» від 04.10.2016 №02-10/2016 (вх. №08/16913 від 05.10.2016) щодо
відкриття кримінального провадження стосовно можливих неправомірних
дій невстановленої особи, яка підробила підписи членів територіальної
громади в підписних листах на підтримку проведення громадських слухань
мешканців Оболонського району м. Києва з питань будівництва торговельнорозважального центру на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського
проспекту в Оболонському районі міста Києва - матеріали додаються.
До Київської міської ради надіслано також протокол проведення під
головуванням Манзюк Л. Ф. та секретаря Летюг М. Г. (вх. №32418 від
03.10.2016) громадських слухань від 29.09.2016 відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 23.08.2016 №819 «Про призначення районних
громадських слухань з питань благоустрою території та будівництва
торговельно-розважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та
Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва» - матеріали
додаються.
Звернення ініціативної групи (Василевського О.Ю. та ін.) №08/В-10223 від
25.08.2016 щодо забезпечення захисту інтересів громадяни, мешканці
будівель, що знаходяться поблизу розпочатого будівництва ЖК «Рагк ЬапсІ»,
припинення незаконного будівництва на вул. Практична, 1-13 у
Солом'янському районі м. Києва, з урахуванням інформації, наданої
Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 19.09.2016
№057029-17688) та Департаментом Державної архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві (лист від 22.09.2016 №10126-42/2209/0213) матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вулиці Шолом-Алейхема, 9-11 у Деснянському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради І. Опадчого (№08/231-1912/ПР від
20.04.2016) матеріали додаються
Проект рішення відкладений постійною комісією Київської міської
ради з питань екологічної політики на доопрацювання суб'єктом подання
спільно з комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва (витяг №29/288/03-17 з протоколу постійної
комісії з питань екологічної політики Київської міської ради №17 від
07.09.2016).
-

.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована за адресою вул. Ревуцького, 10/2, вул. Анни Ахматової, 2-а у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Ю. Лобана (№08/231-3260/ПР від 28.07.2016) - матеріали додаються.

З урахуванням листа приватного підприємства «Крокус Лайн» від
23.09.2016 вх. МЬ08/16081 щодо порушення права землекористувача при
прийнятті рішення про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Анни Ахматової, 2-а, оскільки у 1ІІІ «Крокус Лайн» зареєстровано право
власності на нежитлову будівлю на вул. Анни Ахматової, 4-а та у зв'язку із
необхідністю дотримання санітарних та протипожежних норм експлуатації
будівлі - матеріали додаються.
Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а у Печерському
районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від 15.06.2007
№82-6-00432» за поданням депутатів Київської міської ради Н. Манойленко
та
Т. Меліхової (№08/231-2791/ПР від 01.07.2016), з урахуванням
протоколу №122 від 28.09.2016 засідання робочої групи під головуванням
Меліхової Т. І., створеної на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016,
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано відхилити проект
рішення - матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Тимірязєвська, 66 в Печерському районі м. Києва» за поданням
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
(№ 08/231-3983/ПР від 28.09.2016) - матеріали додаються.
Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
7.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних
ділянок),
7.2. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок),
7.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи),
7.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них, поділ земельної ділянки),
7.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них),
7.6. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради, продовження терміну дії рішення Київської міської ради),
7.7. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (погодження
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки),
7.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни),
7.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни),
7.10. Розгляд кадастрових справ (приватизація),
7.11. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація),

7.12. Розгляд кадастрових справ (відмова у наданні / передачі земельних
ділянок).
7.13. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних
ділянок).
Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок;
надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості); надання згоди на поділ земельної
ділянки).
8.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості); надання згоди на поділ земельної ділянки).
8.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в
суборенду - юридичні особи).
8.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволіву на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства).
8.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни).
8.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни).
8.7. Розгляд справ-клопотань (відмови у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок).
8.8. Повторний розгляд справ-клопотань (відмови у наданні дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок).
Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради матеріали додаються.
9.1.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ»
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-рекреаційного комплексу з об'єктами інженерно-транспортної
інфраструктури між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у
Дарницькому районі м. Києва» та повторний розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/230-1948 (ПР-9963 від 17.05.2016,
кадастрова справа Д-7239, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 18.05.2016 №08/231-2226/ПР) матеріали додаються.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 02.03.2006
№ 120/3211 «Про передачу земельної ділянки комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» для
будівництва житлового будинку з об'єктами соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом на вул. Милославській (навпроти
буд. №№ 35-39) у Деснянському районі м. Києва» та повторний
розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.07.2016 №08/230-1400 (ПР9952 від 16.05.2016, кадастрова справа А-22391, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 19.05.2016
№08/231-2248/ПР) -матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та правового
висновку та направити матеріали для вивчення робочою групою під
головуванням Кримчака С. О.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи N9143 від 12.10.2016, відповідно до якого
постійній комісії рекомендовано відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку від 19.07.2016 №08/230-1400, доповнити проект
рішення абзацем першим такого змісту: «поновити термін дії
рішення Київської міської ради від 02.03.2006 М І20/3211 «Про
передачу земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» для будівництва
житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення
та підземним паркінгом на вул. Милославській (навпроти буд.
ММ 35-39) у Деснянському районі м. Києва».
Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран»
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничої бази на вул. Промисловій, 7 у Голосіївському районі
м. Києва» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 23.09.2016 №08/2301963 (ПР-10188 від 31.05.2016, кадастрова справа А-21984, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
25.03.2016 №08/231 -2484/ПР) - матеріали додаються.
Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.09.2007 №2636,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Центр сприяння підприємництву» та
надання земельній ділянці статусу скверу» за поданням депутата
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Київської міської ради В. Товмасяна та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 11.10.2016 №08/230-2125 (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 25.03.2016 №08/231-1475/ПР) матеріали додаються.
10. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
10.1. Лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2016
вх. №08/14538 (вих. №057024-16163 від 22.08.2016) щодо розгляду
листа Державної податкової інспекції у Дніпровському районі,
Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві з
проханням припинити ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» право
користування земельною ділянкою на вул. П. Запорожця, 9 та зняти з
реєстрації договір оренди земельної ділянки №66-6-00489 від
19.09.2016 - матеріали додаються.
10.2. Листи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ОРІОН-ЕКСПОРТ» від 11.10.2016 вх. №08/17308 та вх. №08/17312
щодо надання пояснень до проекту рішення то надання копій
документів, а також прохання розглянути у найкоротший термін проект
рішення «Про поновлення договору оренди земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ОріонЕкспорт» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного
та соціально-побутового призначення, з підземним паркінгом у 4-му
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі
м. Києва» (кадастрова справа А-22312) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
11. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Рослякова В.В. щодо
включення до проекту порядку денного повторного розгляду проекту
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки житлово-будівельному
кооперативу
«Арсеналець-7» на вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території» та повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405
(ПР-9881 від 27.04.2016, справа-клопотання К-26531, доручення КМР від
18.05.2016№08/231-2211/ПР) - матеріали додаються.

Голосували: за включення до проекту порядку денного повторного розгляду
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу
«Арсеналець-7» на вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території» та повторного розгляду правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
12. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщука О.Г. щодо включення до проекту порядку денного розгляд проекту
рішення «Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину-автосалону на вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в
Оболонському районі м. Києва {кадастрова справа Є-1367).
Г оловою постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенком О.Г.
запропоновано лише попередній розгляд вказаного проекту рішення у
зв'язку з тим, що проект рішення з матеріалами кадастрової справи Є-1367
відповідно до вимог Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579 до постійної
комісії не надходив.
Голосували: за включення до проекту порядку денного та попередній розгляд
проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину-автосалону на вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в
Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Назаренко В. Е.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я., Кримчак С .0.9 Кісільов І.П.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
13. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О.Г. щодо
включення до проекту порядку денного повторного розгляду проекту
рішення «Про поновлення договору оренди земельних ділянок товариству з
обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Оріон-Експорт» для
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будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного та соціальнопобутового призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва», оскільки
робоча група, створена на засіданні постійної комісії 13.07.2016 для
додаткового вивчення цього питання на протязі 30 календарних днів не
надала жодного рішення по вказаному питанню, відповідно до п. 6, ст. 14
рішення Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9 «Про затвердження
Положення про постійні комісії Київської міської ради» (ікадастрова справа
А-22312).
Голосували: за включення до проекту порядку денного повторного розгляду
проекту рішення «Про поновлення договору оренди земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Оріон-Експорт»
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного та соціальнопобутового призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баиас Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатського звернення С. М. Гусовського
М?08/279/08/028-474 від 06.10.2016 (вх. №08/17165 від
07.10.2016) щодо включення до порядку денного засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, а також
заслуховування результатів проведених громадських слухань з
питань благоустрою території та будівництва торговельнорозважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та
Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва
(заява членів ініціативної групи (Шитікової Н. М. та ін.) від
03.10.2016 вх. №08/КО-11519 стосовно розміщення на сайті
Київської міської ради протоколу громадських слухань №1 від
29.09.2016 щодо заборони будівництва на перетині вулиць
Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському
районі міста Києва у колі над станцією, на вході та виході зі
станції метро «Героїв Дніпра» з урахуванням листа від
06.10.2016 вх. №08/КО-11643 щодо повторного надання
протоколу громадських слухань з виправленими технічними
помилками) відповідно до протокольного доручення

Київського міського голови В. Кличка №225-ПД-49 від
12.10.2016 - матеріали додаються.
З
урахуванням
звернення
Громадської
спілки
«Правозахисний альянс» від 04.10.2016 №02-10/2016 (вх.
№08/16913 від 05.10.2016) щодо відкриття кримінального
провадження стосовно можливих неправомірних дій
невстановленої особи, яка підробила підписи членів
територіальної громади в підписних листах на підтримку
проведення громадських слухань мешканців Оболонського
району м. Києва з питань будівництва торговельнорозважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та
Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва
матеріали додаються.
До Київської міської ради надіслано також протокол
проведення під головуванням Манзюк Л. Ф. та секретаря
Летюг М. Г. (вх. №32418 від 03.10.2016) громадських слухань
від 29.09.2016 відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 23.08.2016 №819 «Про призначення
районних громадських слухань з питань благоустрою
території та будівництва торговельно-розважального центру
на перетині вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту
в Оболонському районі міста Києва» - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Гусовського С.М. від 06.10.2016
№ 08/279/08/028-474, вх. від 07.10.2016 № 08/17165, доручення
Київського міського голови В. Кличка М225-ПД-49 від 12.10.2016, лист
громадської спілки «Правозахисний альянс» від 04.10.2016 № 02-10/2016,
протокол громадських слухань вх. № 32418 від 03.10.2016).

ВИСТУПИЛИ:
Міщенко
О.Г.,
Гусовський
С.М.,
Харченко
О.В.,
Михайленко В.О., Меліхова Т.І., Кірічук Т.І., Фролов А.О., Жадан М.А.,
О. Гриб.
Під час обговорення цього питання надійшло дев’ять пропозицій, а саме:
І. Доручити Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) провести перевірку
відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт товариством з
обмеженою
відповідальністю
«Єлікон
ЛТД»
на
перетині
просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста
Києва вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам,
рішенням, технічним умовам.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Негрич М.М., Старовойт В.М., Непоп В.І.,
Шкуро М.Ю., Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.
п

Рішення прийнято.
2 Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо видачі містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Єлікон
ЛТД» на перетині просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в
Оболонському районі міста Києва та підтвердити їх чинність.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Негрич М М , Старовойт В.М., Непоп В.І.,
Шкуро М.Ю., Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) надати правову позицію
стосовно двох протоколів громадський слухань, а саме:
- протокол №1 районних громадських слухань з питань щодо заборони
будівництва торгово-розважального комплексу на перетині Оболонського
проспекту та вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва від
29.09.2016;
- протокол громадських слухань з питань благоустрою та будівництва
торгівельно-розважального центру на станції метро «Героїв Дніпра» від
29.09.2016 (головуюча МанзюкЛ. Ф.)>
а також надати свій висновок щодо дотримання при проведенні
громадських слухань рішення Київської міської ради від 08.10.2015
№120/2023 «Про затвердження Порядку організації громадських слухань в
місті Києві» та який із цих двох протоколів підлягає розгляду Київською
міською радою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Негрич М.М., Старовойт В.М., Непоп В.І.,
Шкуро М.Ю., Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
4. За пропозицією члена постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Київської міської ради Харченка О.В.
звернутись до голови Оболонської районної у місті Києві державної
адміністрації провести службове розслідування щодо організації
проведення громадських слухань з питань благоустрою території та
будівництва торгівельно-розважального центру на перетині вулиць Герої
Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі м. Києва та
повідомити постійну комісію про результати службового розслідування на
чергове засідання.

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

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

(

5. За пропозицією члена постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Київської міської ради Меліхової Т.І.
звернутись до Київського міського голови провести службове розслідування
щодо організації проведення громадських слухань з питань благоустрою
території та будівництва торгівельно-розважального центру на перетині
вулиць Герої Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Римаренко С.Г.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М ., Негрич М.М., Старовойт В.М., Непоп В.І.,
Шкуро М.Ю., Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
6. За пропозицією депутата Київської міської ради Гусовського С.М. створити
спільну робочу групу за участю членів постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування та
представників постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами із залученням громадськості.
Для участі в роботі спільної робочої групи делегувати від постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування депутатів Михайленка В.О., Марченка Р.В.,
Харченка О.В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Кримчак С.О., Зубко Ю.Г., Старовойт В.М.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
7. За пропозицією депутата Київської міської ради Кутняка С.В. звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
відкликання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
на перетині просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському
районі міста Києва, виданих товариству з обмеженою відповідальністю
«Єлікон ЛТД».

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» -

10,

«проти» -

немає,

«утрималось» -

5

(Міщенко О.Г., Петровець О.Ф., Банас Д.М., Негрич М.М.,
Шарій В.В.)
Депутати Київської міської ради Турець В.В., Балицька О.С.,
Меліхова Т.І., Зубко Ю.Г.9 Кримчак С.О., Старовойт В.М.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
8. За пропозицією депутата Київської міської ради Меліхової Т.І9 звернутись
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням надати
інформацію стосовно земельних
ділянок
які використовуються
товариством з обмеженою відповідальністю «Єлікон ЛТД» на перетині
просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста
Києва та надати акт обстеження вказаних земельних ділянок.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Харченко О.В.9
Балицька О.С.9 Баленко І.М.9 Банас Д.М., Кримчак С .0.9
Росляков В. В.9 Зубко Ю.Г., Старовойт В.М.9 Непоп В.1.9
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
9. За пропозицією депутата Київської міської ради Кутняка С.В. повернутись
до голосування стосовно звернення до Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з пропозицією відкликати містобудівні умови та
обмеження забудови земельної ділянки на перетині просп. Оболонського
та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва9 виданих
товариству з обмеженою відповідальністю «Єлікон ЛТД».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О.Г.,
Шарій В.В., Негрич М.М., Петровець О.Ф.)

Депутати Київської міської ради Турець В.В.9 Харченко О.В.9
Балицька О.С.9 Баленко І.М.9 Банас Д.М., Кримчак С.О,9
Росляков В.В.9 Зубко Ю.Г.9 Старовойт В.М.9 Непоп В.1.9
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Звернення ініціативної групи (Василевського О. Ю. та інш.)
№08/В-10223 від 25.08.2016 щодо забезпечення захисту
інтересів громадян-мешканців будівель, що знаходяться
поблизу розпочатого будівництва ЖК «Рагк Гапб»,

припинення незаконного будівництва по вул. Практична, 1-13
у Солом'янському районі м. Києва з урахуванням інформації,
наданої Департаментом земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (лист від 19.09.2016 №057029-17688 та
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції
у місті Києві (лист від 22.09.2016 №10126-42/2209/0213) матеріали додаються.
(звернення ініціативної групи (Василевського О. Ю. та інш.) №08/В-10223 від
25.08.2016, лист Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.09.2016 N.Ь057029-17688, лист Департаменту Державної архітектурнобудівельної інспекції у місті Києві від 22.09.2016 №10126-42/2209/0213, лист
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2016 №05513815 - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Роман Вікторович
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення ініціативної групи
(Василевського О. Ю. та інш.) №08/В-10223 від 25.08.2016 щодо забезпечення
захисту інтересів громадян-мешканців будівель, що знаходяться поблизу
розпочатого будівництва ЖК «Рагк ЬапсІ», припинення незаконного
будівництва по вул. Практична, 1-13 у Солом'янському районі м. Києва.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Михайленка В. О., Негрича М. М., Назаренка В. Е. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Михайленка В. 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 Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вулиці Шолом-Алейхема, 9-11 у
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради І. Опадчого (№08/231-1912/ПР від
20.04.2016) - матеріали додаються.
Проект рішення відкладений постійною комісією Київської міської
ради з питань екологічної політики на доопрацювання суб'єктом
подання спільно з комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва (витяг №29/288/0317 з протоколу №17 від 07.09.2016 постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики).

(доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
20.04.2016 № 08/231-1912/ПР, лист депутата Київської міської ради
Опадчого О. від 18.04.2016 №08/279/8/076-88, копія проекту рішення із
пояснювальною запискою та додатками до нього, витяг №29/288/03-17 з
протоколу засідання постійної комісії з питань екологічної політики від
07.09.2016№ 17-н а 14-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладене у витязі №29/288/03-17 з
протоколу № 17 від 07.09.2016, повернути проект рішення «Про надання
статусу скверу земельній ділянці на вулиці Шолом-Алейхема, 9-11 у
Деснянському районі м. Києва» суб'єкту подання на доопрацювання спільно
з комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці,
що
розташована
за
адресою
вул. Ревуцького, 10/2, вул. Анни Ахматової, 2-а у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Ю. Лобан (№08/231-3260/ПР від
28.07.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням листа приватного підприємства «Крокус
Лайн» від 23.09.2016 вх. №08/16081 щодо порушення права
землекористувача при прийнятті рішення про надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Анни Ахматової, 2-а,
оскільки у 1111 «Крокус Лайн» зареєстровано право власності
на нежитлову будівлю на вул. Анни Ахматової, 4-а та у зв'язку
із необхідністю дотримання санітарних та протипожежних
норм експлуатації будівлі - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Ю. Лобан від 28.07.2016
№ 08/279/08/037-443, доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 27.07.2016 №08/231-3260/ПР, проект рішення із
пояснювальною запискою та додатками до нього, лист Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу (Київська міська державна
адміністрація) від 18.10.2016 вх. №08/17821, лист ПП «Крокус Лайн» від
23.09.2016 вх. №08/16081 - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Марченко Р.В., Кулаковський Ю. П., Лобан Ю. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована за адресою вул. Ревуцького, 10/2,
вул. Анни Ахматової, 2-а у Дарницькому районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Харченко О.В., Кримчак С.О., Негрич М.М., Меліхова Т.І.,
Росляков В.В., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 0,54 га по
вул. Анрі Барбюса, 28-а у Печерському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від
15.06.2007 №82-6-00432» за поданням депутатів Київської
міської ради Н. Манойленко та Т. Меліхової (№08/2312791/ПР від 01.07.2016) з урахуванням протоколу №122 від
28.09.2016 засідання робочої групи під головуванням
Меліхової Т. І., створеної на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування 13.09.2016, відповідно до якого
постійній комісії рекомендовано відхилити проект рішення матеріали додаються.
(лист депутатів Київської міської ради Манойленко Н., Меліхової Т. від
01.07.2016 № 08/279/08/040-87, доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 01.07.2016 № 08/231-2791/ПР, проект
рішення із пояснювальною запискою та додатками до нього, протокол
засідання робочої групи (№122 від 28.09.2016 —на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Манойленко Н. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол №122 робочої групи під головуванням
Меліхової Т. 1.9 створеної на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
13.09.2016, відхилити проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а у Печерському
районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від 15.06.2007 №82-600432».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 1 (Меліхова Т.І.), «утрималось» - 2
(Марченко Р.В., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Картавий І.Л., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Харченко О.В., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
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земельній ділянці на вул. Тимірязєвська, 66 в Печерському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики (N9 08/231-2983/ПР
від 28.09.2016) - матеріали додаються.
(копія проекту рішення із пояснювальною запискою та додатками до
нього, доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 № 08/231-3983/ПР)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1 Перенести розгляд проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Тимірязєвська, 66 в Печерському районі
м. Києва» 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) надати
погодження вище зазначеного проекту рішення.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кримчак С.О.,
Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
1. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
7.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних ділянок):
7.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1355
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу» ПР-11427 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3876/ПР)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-482 від 06.10.2016 з протоколу засідання
№23 від 28.09.2016).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1728 га для експлуатації та
обслуговування ресторану на вул. Полковника Потєхіна, 2 у Голосіївському
районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою
відповідальністю «ГАЛЕОНУС».

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Марченко Р.В.)

Депутати Київської міської ради Петровець О.Ф., Кримчак С.О.,
Балицька О.С., Назаренко В.Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7Л .2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1362
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» ПР-11452 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3912/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0120 га для експлуатації та
обслуговування нежитлових приміщень на вул. Євгена Сверстюка, 3-г у
Дніпровському районі м. Києва, що підлягає продажу громадянці Сліпець
Галині Дмитрівні.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
•
•
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••
- перенести проект рішення на наступне засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий І.Л.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Римаренко С.Г.)

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за перенесення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Назаренко В.Е., Старовойт В.М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1354
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу» ПР-11426 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3875/ПР)
Проект рішення підтриманий із зауваженнями постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики (витяг №08/286-483 від 06.10.2016 з
протоколу засідання №23 від 28.09.2016), а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Проектом рішення передбачено: надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0291 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування павільйону-магазину на вул. Героїв Дніпра,
29-А в Оболонському районі м. Києва, що підлягає продажу громадянці
Г аврилюк Нелі Петрівні.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» 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., Марченко Р.В.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Непоп В.І., Назаренко В.Е.,
Петровець О.Ф., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1356
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» ПР-11428 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3870/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3860 га для експлуатації та
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обслуговування нежитлової будівлі на просп. Перемоги, 24 (літера А) у
Шевченківському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СУПЕРМАРКЕТ-93».
ВИСТУПИЛИ:
Міщенко
О.Г.,
Картавий
Кулаковський Ю. П., Меліхова Т.І.

І.Л.,

Михайленко

В.О.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Зубка Ю.Г., Кортавого І.Л., Меліхової Т.І. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Зубка Ю.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1357
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» ПР-11423 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3872/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,5614 га для будівництва,
експлуатації
та обслуговування житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 26 у Шевченківському
районі м. Києва, що підлягає продажу публічному акціонерному товариству
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Зубка Ю.Г., Кортавого І.Л., Меліхової Т.І. для

додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Зубка Ю.Г
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Непоп В.І.,
Назаренко В.Е., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1.2. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок):
(

1 2 .1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7312
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Національній академії
наук України для експлуатації та обслуговування дитячого
закладу на вул. Метрологічній, 16 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-11161 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3641/ПР).
Проект рішення підтримано Ь зауваженнями постійної
комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді
та спорту (витяг від 03.10.2016 №08/285-228 з протоколу №21
засідання цієї комісії від 21.09.2016), а саме: цільове призначення
земельної ділянки викласти у такій редакції «для експлуатації та
обслуговування дошкільного навчального закладу №510».

Земельна ділянка площею 1,2722 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національній академії наук
України для експлуатації та обслуговування дитячого закладу на
вул. Метрологічній, 16 у Голосїївському районі м. Києва» із зауваженнями,
викладеними у протоколі № 21 засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім% молоді та спорту від 21.09.2016
(витяг від 03.10.2016 №08/285-228), а саме: слова «дитячого закладу»
замінити словами «дошкільного навчального закладу №510».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Балицька О.С.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Назаренко В.Е., Росляков В.В.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7178
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» для будівництва
дошкільного навчального закладу у 8 мікрорайоні
житлового масиву Позняки, ділянка 38 у Дарницькому
районі м. Києва» ПР-11382 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3830/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 1,0343 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю. П., Кримчак С.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»
для будівництва дошкільного навчального закладу у 8 мікрорайоні житлового
масиву Позняки, ділянка 38 у Дарницькому районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кримчак С.О.,
Непоп В.І.у Назаренко В.Е., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

1 2 3 . СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7646
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОСОЛЮПІН» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівель транспортної
інфраструктури (об'єктів дорожнього сервісу) на
вул. Затишній, 1 у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-11624 від 30.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4074/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,4849 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОСОЛЮШН» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель транспортної інфраструктури
(об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Затишній, 1 у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» -1 (Меліхова Т.І.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Назаренко В.Е.,
Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7655
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОТЕХСІТІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель транспортної
інфраструктури (об'єктів дорожнього сервісу) на
вул. Затишній, 3 у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-11626 від 30.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4075/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,4160 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОТЕХСІТІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель транспортної інфраструктури
(об'єктів дорожнього сервісу) на вул. Затишній, 3 у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Назаренко В.Е.,
Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22668
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСТРЕЙТ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

магазину продовольчих товарів та непродовольчих товарів
на вул. Олександра Сабурова, 20а у Деснянському районі
м. Києва» ПР-11812 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.10.2016 №08/231-4296/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,0524 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бродський В.Я., Картавий І.Л., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих товарів та
непродовольчих товарів на вул. Олександра Сабурова, 20а у Деснянському
районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Бродський В.Я.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Назаренко В.Е.,
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7139
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРК-СЕРВІС»
земельної ділянки для обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури,
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів
дорожнього сервісу) на бульв. Перова, 19-а у
Дніпровському районі м. Києва» ПР-11429 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3869/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли:
- лист
ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЇ
від
18.06.2015
№08/10963
щодо
врахування
фактів
порушення
законодавства під час набуття прав на майно та прохання
щодо розгляду справи після вирішення майнових питань;
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.09.2016 вх. №08/15404/2 щодо
результатів
розгляду
депутатського
звернення
Т. Криворучко та пропозиція доповнити проект рішення
пунктом 3.2.такого тексту «Забезпечити вільний доступ

лист
ПАТ
«Дніпровський ринок»
від
23.09.2016
вх. №08/16136 щодо недопущення передачі в оренду
земельної ділянки без врахування наявності проходів
(тротуарів), проїздів.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «ПАРК СЕРВІС» від 17.10.2016 вх. № 17678 щодо перенесення
розгляду проекту рішення на інше засідання постійної комісії.
А також лист ПАТ «Дніпровський ринок» від 17.10.2016
вх. №08/17672 щодо відхилення проекту рішення у зв'язку із
обставинами, викладеними у листі.

Земельна ділянка площею 0,2874 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кримчак С.О., Некрасова Н.А.
УХВАЛИЛИ:Відхилити
проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРК-СЕРВІС» земельної ділянки
для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв’язку та дорожнього господарства
(крім об'єктів дорожнього сервісу) на бульв. Перова, 19 а у Дніпровському
районі м. Києва» у зв’язку із відсутністю майна ТОВ «ПАРК-СЕРВІС» на
цій земельній ділянці та зважаючи на те, що межі земельної ділянки не
погоджені із суміжними землекористувачами, зокрема ПАТ «Дніпровський
ринок» а також враховуючи наявність спірних питань між заявником та
ПАТ «Дніпровський ринок» щодо проїздів до земельних ділянок, на яких
розташоване майно ПАТ «Дніпровськийринок».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7153
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів
транспортної інфраструктури (заїзд та виїзд до
автозаправного комплексу) на вул. Семена Скляренка, 5-6
в Оболонському районі м. Києва» ПР-11386 від 13.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3864/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,1011 га в межах червоних ліній - в оренду на
5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ:
За
пропозицією
депутата
Київської міської ради
Меліхової Т.І. підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
(заїзд та виїзд до автозаправного комплексу) на вул. Семена Скляренка, 5-6 в
Оболонському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: доповнити цільове
призначення земельної ділянки словами «крім об9єктів дорожнього сервісу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.
Кримчак С.О.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Назаренко В.Е.УНепоп В.І., Старовойт В.М. участі є голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.2.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6888
Проект рішення «Про надання Релігійній громаді Святого
Миколи /Притиска/ Парафії (релігійної громади)
Української Православної Церкви Київського Патріархату
у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для
будівництва з реконструкцією, експлуатацією та
обслуговуванням будинків для розміщення в них недільної
школи центру по роботі з молоддю, адміністративних,
житлових приміщень, бабсистерію, трапезної та будинку
настоятеля на вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) у
Подільському районі м. Києва» ПР-11810 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.10.2016 №08/231-4295/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 12.10.2016 вх. №08/17512 щодо коригування цільового
призначення земельної ділянки, а саме: для експлуатації та
обслуговування нежитлових будинків (колишніх церковних будівель)
на вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) згідно з майновими
документами» (Свідоцтво про право власності видане на підставі
наказу від 12.07.2001 № 433-В Київською міською державною
адміністрацією, Свідоцтво про право власності видане на підставі
наказу головного управління комунальної власності міста Києва від
17.04.2012 М273-В.

Земельна ділянка площею 0,1105 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Релігійній громаді
Святого Миколи /Притиска/ Парафії (релігійної громади) Української
Православної Церкви Київського Патріархату у Подільському районі м. Києва
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земельної ділянки для будівництва з реконструкцією, експлуатацією та
обслуговуванням будинків для розміщення в них недільної школи центру по
роботі з молоддю, адміністративних, житлових приміщень, бабсистерію,
трапезної та будинку настоятеля на вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) у
Подільському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: викласти цільове
призначення земельної ділянки у такій редакції: «для експлуатації та
обслуговування нежитлових будинків (колишніх церковних будівель) на
вул. Хорива, 3 (літ. Б), 5 (літ. Б) згідно з майновими документами».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Назаренко В.Е., Непоп В.І., Старовойт В.М. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.2.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7525
Проект рішення «Про передачу Київській Конференції
Церкві Адвентистів сьомого дня в Україні земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування навчального
закладу на просп. Космонавта Комарова, 40-а у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-11024 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3430/ПР).
Проект рішення відхилено постійною комісією Київської
міської ради Київської міської ради з питань освіти, науки, сім X,
молоді та спорту (витяг №08/285-229 від 03.10.2016 з протоколу
№19 засідання від 21.09.2016).
До постійної комісії з питань містобудування, архітектури
та землекористування надійшов лист заявника від 18.10.2016
вх. № 202-70-64 з проханням щодо передачі земельної ділянки в
оренду на 49 років та уточнення цільового призначення земельної
ділянки «для експлуатації та обслуговування навчального
комплексу
приватного
навчально-виховного
комплексу
загальноосвітня школа 1-111 ступенів - дошкільний навчальний
заклад «Досвітня Зоря».

Земельна ділянка площею 0,4700 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ:
Міщенко
О.Г.,
Михайленко
Кулаковський Ю. П., Марченко Р.В.

В.О.,

Проданюк

Р.О.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу Київській
Конференції Церкві Адвентистів сьомого дня в Україні земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування навчального закладу на просп. Космонавта
Комарова, 40-а у Солом'янському районі м. Києва», оскільки відповідно до
детального плану території в межах просп. Космонавта Комарова,
залізничної колії, бул. Івана Лепсе, вул. Академіка Каблукова,вул. Гарматної
у Солом янському районі міста Києва, затвердженого рішенням Київської

міської ради від 21.04,2015 №423/1288 на цій земельній ділянці не
передбачено розміщення навчального закладу, а передбачено розміщення
офісних приміщень та враховуючи рішення постійної комісії Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту (витяг
№08/285-229 від 03.10.2016 з протоколу №19 засідання від 21.09.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Назаренко В.Е. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.
Звернутись до заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка Олександра Валерійовича та виконуючого обов’язки
директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Свистунова Олександра Вікторовича з вимогою забезпечувати присутність
представників Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
відповідною фаховою підготовкою на засіданнях постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

7.2.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22115
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування під'їзду на вул. Івана
Клименка, 1-а у Солом'янському районі м. Києва»
ПР-10138 від 26.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2483/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,0202 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування під'їзду на вул. Івана Клименка, 1-а у
Солом'янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення слова «вул. Івана Клименка» замінити словами
«вул. Преображенська» (відповідно до рішення Київської міської ради
13.11.2014 №373/373 «Про повернення історичних назв та перейменування
вулиць, площ, провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Балеико І.М., Назаренко В.Е. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.2.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22724
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ПАСИФІК ІНВЕСТ ГРУП» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування лабораторновиробничого корпусу на вул. Полковніка Шутова, 9-а у
Солом'янському районі м. Києва»
ПР-11637 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4107/ПР).

Земельна ділянка площею 0,3422 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ПАСИФІК ІНВЕСТ ГРУП» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування лабораторно-виробничого корпусу на
вул. Полковника Шутова, 9-а у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Картавий І.Л.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Назаренко В.Е., Харченко О.В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.2.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6648
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для
облаштування, експлуатації та обслуговування відкритої
автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури на
перетині вул. Жолудева та вул. Симиренка у
Святошинському районі м. Києві» ПР-8651 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.02.2016 №08/231-718/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,1648 га - в оренду на 5 років.

зо

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання земельної
ділянки
комунальному
підприємству
«Київтранспарксервіс»
для
облаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з
об'єктами транспортної інфраструктури на перетині вул. Жолудева та
вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києві».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Римаренка С.Г., Меліхової Т.І., Картавого І.Л. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Римаренка С.Г.
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи та надходження відповіді від Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Баленко 1.М.УНазаренко В .Е .Х арченко О.В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.2.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22757
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває у тимчасовому користуванні комунального
закладу Київської обласної ради «Київська обласна
клінічна лікарня» та передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЖИВАКА» для експлуатації та обслуговування
комплексу
будівель
та
споруд
лікарні
на
вул. Багговутівській, 1 у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-11750 від 07.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.10.2016 №08/231-4186/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради Київської міської ради з питань
охорони здоров ’я та соціального захисту.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію щодо
поділу земельної ділянки площею 8,7337 га на дві земельні ділянки площами
0,2803 га та 8,4534 га з цільовим призначенням для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель та споруд лікарні та передати земельну

ділянку площею 0,2803 га ТОВ «ДЖИВАКА» в оренду на 15 років у зв’язку з
переходом права власності на майно.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поділ земельної
ділянки, що перебуває у тимчасовому користуванні комунального закладу
Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» та передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЖИВАКА» для експлуатації та обслуговування комплексу будівель та
споруд лікарні на вул. Багговутівській, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кримчак С.О,, Михайленко В.О., Картавого І.Л.,
Негрич М.М., Шарій В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Кримчак 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 Балицька О.С., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Назаренко В.Е., Харченко О.В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.2.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7417
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛЕВІТЕР» для обслуговування та ремонту (влаштування)
об'єктів транспортної інфраструктури (заїзди та під'їзди до
житлового будинку) на просп. Перемоги, 24 (літ. А), 26 у
Шевченківському районі м. Києва» ПР-11276 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3721/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради Київської міської ради з питань
транспорту, зв язку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,2900 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Дюжев С.А.,
Петровець О.Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВІТЕР» для
обслуговування
та ремонту
(влаштування)
об'єктів
транспортної
інфраструктури (заїзди та під'їзди до житлового будинку) на просп. Перемоги,
24 (літ. А), 26 у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І.Л.,
Марченко Р.В., Римаренко С.Г., Меліхова Т.І.)

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

7.2.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22781
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«КЖБК БМУ-1» для будівництва житлових будинків з
підземним паркінгом на вул. Вавилових, 9-11 у
Шевченківському районі м. Києва» ПР-11625 від 30.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4084/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «КЖБК БМУ-1» від 13.10.2016 вх. 08/17604 щодо внесення змін
до цільового призначення земельної ділянки, а саме: словосполучення
«для будівництва житлових будинків з підземним паркінгом на
вул. Валових, 9-11 у Шевченківському районі міста Києва» замінити
на словосполучення «для експлуатації та обслуговування житлових
будинків з підземним паркінгом та іншого нерухомого майна на
вул. Валових, 9-11 у Шевченківському районі міста Києва».

Земельна ділянка площею 0,5824 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КЖБК БМУ-1» для будівництва
житлових будинків з підземним паркінгом на вул. Вавилових, 9-11 у
Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту рішення слова «для будівництва житлових будинків з підземним
паркінгом» замінити словами «для експлуатації та обслуговування
житлових будинків з підземним паркінгом та іншого нерухомого майна»,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київської міської ради Картавий І.Л., Балицька О.С.,
Баленко І.М., Назаренко В.Е., Негрич М.М., Харченко О.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
7.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7459
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-9906 від 04.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/231-2223/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27,09.2016
питання
було
знято
з розгляду
на
підставі листа
ТОВ«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» від 26.09.2016вх. №08/16266.

Земельна ділянка площею 0,0202 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної
ділянки для спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О.В., Петровця О.Ф., Рослякова В.В.,
Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої
групи визначити депутата Петровця О. Ф.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Назаренко В.Е.,
Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

13.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7458
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
34

спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального
виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-9972 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2256/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
питання
було знято з розгляду на підставі листа
ТОВ«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» від 26.09.2016вх. №>08/16266.

Земельна ділянка площею 0,0136 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної
ділянки для спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О.В., Петровця О.Ф., Рослякова В.В.,
Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої
групи визначити депутата Петровця О.Ф.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Назаренко В.Е.,
Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1 3 .3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7457
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-9971 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2255/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
питання
було
знято
з розгляду
на
підставі листа
ТОВ«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» від 26.09.2016 вх. №08/16266.

Земельна ділянка площею 0,0138 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної
ділянки для спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О.В., Петровця О.Ф., Рослякова В.В.,
Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої
групи визначити депутата Петровця О.Ф.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Назаренко В.Е.,
Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21377
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «МЕДІНКОМ» для експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку
та
господарських будівель на вул. Олеся Гончара, З3-в у
Шевченківському районі м. Києва» ПР-8465 від 22.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.01.2016 №08/231-505/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення повернути проект рішення до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для
з ’я сування строку оренди земельної ділянки, оскільки в проекті
рішення термін оренди 15 років, а в пояснювальній записці до
проекту рішення 5 років.
Виносився на повторний розгляд 05.07.2016 відповідно до
листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.05.2016 №0570291-8979 щодо усунення технічної помилки. Під
час голосування за підтримку проекту рішення, рішення не було
прийнято.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «МЕДІНКОМ» від 21.09.2016 вх. №08/15890 щодо того, що
будинок на вул. Гончара, 33-в не перебуває на обліку як пам'ятка
архітектури.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.

(■

Голосували: За підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДІНКОМ» для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку та господарських будівель на вул.
Олеся Гончара, 33-в у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Меліхова Т.І.,
Картавий І.Л., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Баленко І.М., Назаренко В. Е., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

7.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них, поділ земельної ділянки):
7.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21157
Проект рішення «Про поновлення релігійній громаді
«Різдва Пресвятої Богородиці у Голосіївському районі м.
Києва Української Православної Церкви» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування храму та господарських приміщень на
просп. Академіка Глушкова, 11 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-8855 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-908/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 02.11.2007 №79-6-00551 площею 0,6649 га.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити релігійній громаді «Різдва Пресвятої Богородиці у
Голосіївському районі м. Києва Української Православної Церкви» договір
оренди земельної ділянки від 02.11.2007 №79-6-00551 на 5 років площею
0,6649 га для будівництва, експлуатації та обслуговування храму та
господарських приміщень на просп. Академіка Глушкова, 11 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
02.11.2007 №79-6-00551 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.
Назаренко В.Е.)

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

7.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21816
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «ТІНА» ЛТД для експлуатації та
обслуговування складських приміщень та реконструкції з
добудовою їх частин під торгово-культурно-телевізійний
комплекс на вул. Леніна, 42 у Дарницькому районі
м. Києва» ПР-8885 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.02.2016 №08/231-1049/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 07.07.2010 №63-6-00589 площею 0,6025 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТІНА»
ЛТД для експлуатації та обслуговування складських приміщень та
реконструкції з добудовою їх частин під торгово-культурно-телевізійний
комплекс на вул. Леніна, 42 у Дарницькому районі м. Києва».
2.
Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21816 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку щодо стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після отримання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21387
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки приватному акціонерному товариству
«ІНВЕСТБУД-11»
та
товариству з
обмеженою
відповідальністю ФІРМА «ЕРІДАН» для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничої бази на
вул. Колекторній, 3-б у Дарницькому районі м. Києва та
внесення змін до нього» ПР-8920 від 16.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.02.2016 №08/231-1009/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки №63-6-00485 від 07.04.2008 площею 1,2317 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «ІНВЕСТБУД-11» замінити словами
«приватне акціонерне товариство «ІНВЕСТБУД-11».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
приватному
акціонерному
товариству
«ІНВЕСТБУД-11» та товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМА
«ЕРІДАН» договір оренди земельної ділянки №63-6-00485 від 07.04.2008 на 5
років площею 1,2317 га для експлуатації та обслуговування адміністративновиробничої бази на вул. Колекторній, 3-б у Дарницькому районі м. Києва та
внести зміни до нього.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
07.04.2008 №63-6-00485 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова
«закрите акціонерне товариство «ІНВЕСТБУД-11» замінити словами

«приватне акціонерне товариство «ІНВЕСТБУД-11», а також щодо
приведення умов договору у відповідність до законодавства у порядку,
передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від
04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Кримчак С.О., Бродський В.Я.).

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

7.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21424
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки приватному підприємству «Гудолі» для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасової
відкритої автостоянки на вул. Анни Ахматової, 25 у
Дарницькому районі м. Києва» ПР-9448 від 01.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.04.2016 №08/231-1641/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 01.02.2010 №63-6-00571 площею 0,2800 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки приватному підприємству «Гудолі» для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої
автостоянки на вул. Анни Ахматової, 25 у Дарницькому районі м. Києва», 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 Балицька О.С., Баленко І.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Харченко О.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21200
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МТД-ГРУП» для будівництва та
експлуатації СТО, шиномонтажу, мийки, кафе, АЗС на
перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Каштанової у
Деснянському районі м. Києва» ПР-8516 від 26.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.01.2016 №08/231-589/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 09.11.2009 №62-6-00539 площею 0,4499 га (у тому числі
в межах червоних ліній 0,2469 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 договору
оренди
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МТД-ГРУП» для будівництва та експлуатації СТО,
шиномонтажу, мийки, кафе, АЗС на перетині вул. Оноре де Бальзака та
вул. Каштанової у Деснянському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 7 (Картавий І.Л.,
Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф., Марченко Р.В.,
Михайленко В.О., Шарій В.В.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Харченко О.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І.Л. за відхилення проекту рішення «Про поновлення договору
оренди
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МТД-ГРУП» для будівництва та експлуатації СТО,
шиномонтажу, мийки, кафе, АЗС на перетині вул. Оноре де Бальзака та
вул. Каштанової у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 10 (Кісільов І.П.,
Турець В.В., Банас Д.М., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О.,
Римаренко С. Г., Росляков В.В., Старовойт В.М., Шарій В.В.).

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

7.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19065
Проект рішення
«Про
поновлення
кооперативу,
виконуючому роботи по будівництву та експлуатації
автостоянок для зберігання транспортних засобів, що
знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського
району «Вигурівщина» договорів оренди земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування відкритих
автостоянок на вул. Оноре де Бальзака, 3 у Деснянському
районі м. Києва» ПР-8895 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-972/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договори оренди
земельних ділянок від 11.01.2007 №62-6-00368 площею 1,0378 га, №62-600369 площею 0,8582 га, №62-6-00370 площею 0,4749 га, №62-6-00371
площею 0,4634 га, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
кооперативу, виконуючому роботи по будівництву та експлуатації
автостоянок для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій
власності громадян Ватутінського району «Вигурівщина» договорів оренди
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування відкритих автостоянок
на вул. Оноре де Бальзака, 3 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-19065 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспортуу зв'язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради питань
транспортуу зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

1А.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22145
Проект рішення «Про поновлення гаражно-будівельному
кооперативу «Дружба-2» Печерського району м. Києва
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування гаражів на Залізничному шосе, 39 у
Печерському районі м. Києва» ПР-9418 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1613/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 23.01.2006 №82-6-00339 площею 0,9145 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення гаражнобудівельному кооперативу «Дружба-2» Печерського району м. Києва договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на
Залізничному шосе, 39 у Печерському районі м. Києва».
2, Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22145 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, звЛ
язку та реклами,
3, Повернутися до розгляду цього питання після отримання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради питань
транспорту, зв'’язку та реклами,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.4.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22833
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 26.12.2012 № 82-6-00682, укладеного
між Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ»
ПР-11751 від 07.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.10.2016 №08/231-4220/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 26.12.2012 №82-6-00682 укладеного між Київською міською радою та
ТОВ Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» у зв'язку з переходом
права власності на майно, а саме: замінити сторону по договору «Товариство з
обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія «Київ ЖитлоІнвест» на сторону «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК
Старонаводницький».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 26.12.2012 № 82-6-00682, укладеного між
Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КИЇВ
ЖИТЛО-ІНВЕСТ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.4.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21904
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «ТОРГМІКС» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
кафе з літнім майданчиком та благоустроєм прилеглої
території на вул. Вишгородській, 7 у Подільському районі
м. Києва» ПР-11532 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3960/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики та постійною комісією Київської міської
ради з питань екологічної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 16.05.2008 №85-6-00403 площею 0,2288 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Бродський В.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «ТОРГМІКС» договір
оренди земельної ділянки від 16.05.2008 №85-6-00403 на 5 років площею
0,2288 га для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім
майданчиком та благоустроєм прилеглої території на вул. Вишгородській, 7 у
Подільському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
16.05.2008 №85-6-00403 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Римаренко С.Г., Назаренко В.Е., Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Марченко Р.В.).

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

7.4.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16481

Проект рішення
«Про
поновлення Міністерству
внутрішніх справ України договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями та паркінгом у пров.
Ковальському, 2 у Солом’янському районі м. Києва» ПР9193 від 03.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1276/ПР)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договорів оренди
земельної ділянки від 21.12.2004 №72-6-00233 площею 0,3376 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В.Е. зняти з розгляду проект рішення «Про поновлення
Міністерству внутрішніх справ України договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями та паркінгом у пров. Ковальському, 2 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.4.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22316
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю торгово-закупівельному підприємству
«ЛОТА» договору оренди земельної ділянки для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
торговельного комплексу на площі Петра Кривоноса, 1 у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-10556 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2889/ПР)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-429 від 09.09.2016 з протоколу засідання
постійної комісії№21 від 31.08.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.04.2006 №72-6-00356а площею 0,0645 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю торговозакупівельному підприємству «ЛОТА» договір оренди земельної ділянки від

06.04.2006 №72-6-00356а на 10 років площею 0,0645 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на площі Петра
Кривоноса, 1 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
06.04.2006 М72-6-00356а на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Меліхова Т.І.,
Картавий І.Л., Назаренко В .Е.)

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

7.4.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22072
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває
в
оренді
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «Торговий дім «Українські консерви» на
вул. Берковецькій, 10 у Святошинському районі м. Києва
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки»
ПР-11811 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4292/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодити поділ земельної ділянки площею
0,9253 га на дві земельні ділянки площами 0,6373 га та 0,2880 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім
«Українські консерви» на вул. Берковецькій, 10 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.>
Непоп В.І., Харченко О.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.4.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21596
Проект рішення «Про поновлення

ПУБЛІЧНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди
земельної ділянки для влаштування, експлуатації та
обслуговування автостоянки на вул. Академіка Туполєва,
19 у Святошинському районі м. Києва»
ПР-9386 від 28.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.03.2016 №08/231-1519/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 02.06.2010 №75-6-00495 площею 0,2009 га, у тому числі
в межах червоних ліній 0,1149 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для влаштування,
експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Академіка Туполєва, 19 у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа А-21362
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору
оренди
земельної
ділянки
публічному
акціонерному товариству «Універсам № 14», громадянину
республіки Молдова Шкурі Василю та фізичній особіпідприємцю Фроловій Валентині Михайлівні для
експлуатації та обслуговування універсального магазину
на вул. Вересневій, 24 у Дарницькому районі м. Києва та
внесення змін до нього» ПР-10349 від 16.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.06.2016 №08/231-2643/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд
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постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286479 від 06.10.2016 з протоколу №23 від 28.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 11.09.2001 №63-6-00013 площею 0,8299 га та внести
зміни до нього, а саме:
слова та цифри «Відкрите акціонерне товариство «Універсам №14»
замінити словами «Публічне акціонерне товариство «Універсам №14»,
громадянин республіки Молдова Шкура Василь та фізична особапідприємець Фролова Валентина Михайлівна».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг
№08/286-479 від 06,10.2016 з протоколу №23 від 28.09.2016) підтримати
проект рішення «Про поновлення договору оренди земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Універсам № 14», громадянину
республіки Молдова Шкурі Василю та фізичній особі-підприємцю Фроловій
Валентині Михайлівні для експлуатації та обслуговування універсального
магазину на вул. Вересневій, 24 у Дарницькому районі м. Києва та внесення
змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Харченко О.В., Негрич М.М., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.2. 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
7777 «Успіх-21 століття» від 12.09.2016 вх. №08/15253 щодо
належного виконання обов'язків по договору оренди земельної
ділянки.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 13.09.2016,

29.09.2016 та 04.10.2016 під час голосування рішення не було
прийнято.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 18.12.2007 №62-6-00449 площею 0,4953 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «Успіх-21 століття» договір
оренди земельної ділянки від 18.12.2007 №62-6-00449 на 1 рік площею
0,4953 га для будівництва комплексу з технічного обслуговування автомобілів
на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.12.2007 №62-6-00449 на 1 рік та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Меліхова Т.І.,
Старовойт В.М., Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Марченко Р.В.,
Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Турець В.В.,
Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Росляков В.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастровасправа А-19465
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛ.ЕЙ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на
просп. Павла Тичини, 20-6 у Дніпровському районі
м. Києва та внесення змін до нього» ПР-9132 від 29.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.03.2016 №08/231-1207/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286479 від 06.10.2016 з протоколу №23 від 28.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення відхилено.

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 11.03.2008 №66-6-00457 площею 0,0200 га та внести
зміни до нього, а саме:
- цільове призначення земельної ділянки викласти в наступній редакції: «для
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування»;
- слова та цифри «на просп. Павла Тичини, 20» замінити словами та
цифрами «на просп. Павла Тичини, 20-Б».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладене у
витязі №08/286-479 від 06,10.2016 з протоколу №23 від 28.09.2016 засідання
цієї комісії, відхилити проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ЕЛ.ЕЙ» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на просп.
Павла Тичини, 20-6 у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Турець В.В.,
Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Росляков В.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

1.5 А. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21475
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянам Крищуку Олександру Дмитровичу та Морозу
Олегу Володимировичу договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
офісних будівель на вул. Фрунзе, 69-а у Подільському
районі м. Києва»
ПР-8894 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-985/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
ухвалено рішення перенести розгляд проекту рішення на чергове
засідання, на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 26.03.2010 №85-6-00477 площею 0,4490 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянам Крищуку Олександру Дмитровичу та Морозу Олегу
Володимировичу договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісних будівель на вул. Фрунзе, 69-а у
Подільському районі м. Києва» 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) здійснити
перевірку щодо фактичного використання земельної ділянки та надати
акт обстеження земельної ділянки.
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки,
4.
Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповідей від Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С,, Турець В.В.,
Баленко І.М., Зубко Ю.Г., Росляков В.В, участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.6. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради, продовження терміну дії рішень Київської міської ради):
7.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22764
Повторний 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» ПР-11531 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3967/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення, а саме:
цифри «10» замінити цифрами «25».

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12.07.2016 № 599/599 «Про передачу земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ
АГТІКОЛЬ 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Картавий І.Л.,
Негрич М.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Шарій В.В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22166
Проект рішення «Про внесення змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233 «Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва»
ПР-9742 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2017/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
було ухвалено повернути проект рішення з матеріалами
кадастрової справи на доопрацювання до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.10.2016 вх. №08/16914 щодо доопрацювання матеріалів та
повторного розгляду проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: внести зміни у п’яту позицію додатка до
рішення, а саме:
у п’ятій графі слова «Бєлякін Віктор Семенович» замінити словами
«Гірак Жанна Вікторівна».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233 «Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Харченко О.В.,
Зубко Ю.Г., Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

7.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22334
Проект рішення «Про продовження терміну дії рішень
Київської міської ради про передачу в оренду земельних
ділянок, які втратили чинність згідно з пунктом 12 рішення
Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060»
ПР-11796 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4265/ПР).

Проектом рішення передбачено: продовжити термін дії рішень на 2 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Старовойт В.М., Картавий І.Л., Банас Д.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продовження терміну
дії рішень Київської міської ради про передачу в оренду земельних ділянок,
які втратили чинність згідно з пунктом 12 рішення Київської міської ради від
04.03.2015 № 195/1060».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О.Г., Старовойта В.М., Кісільова І.П.,
Картавого І.Л., Галицької О.С. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» — 2 (Банас Д.М., Росляков В.В.),
«утрималось» - 2 (Михайленко В.О., Петровець О.Ф.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок):
7.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21821
Повторний 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» ПР-10268 від 07.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2621/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04,10.2016
було ухвалено рішення відкласти розгляд проекту рішення на чергове
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0790 га на
вул. Луговій, 9, діл. 13 у Дарницькому районі м. Києва громадянці Стремяковій
Галині Петрівні, члену садівничого товариства «Зелений луг» для ведення
колективного садівництва.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Луговій,
9, діл. 13 уДарницькому районі м. Києва громадянці Стремяковій Галині
Петрівні,члену
садівничого товариства «Зелений луг» для введення
колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Росляков В.В., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21822
Повторний 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» ПР-10299 від 09.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2622/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
було ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на чергове
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0719 га на
вул. Луговій, 9, діл. 13 у Дарницькому районі м. Києва громадянці Іванчик
Наталії Вікторівні, члену садівничого товариства «Зелений луг» для ведення
колективного садівництва.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Росляков В.В., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21823
Повторний 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 луг» 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
було ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на чергове
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0731 га на дві земельні
ділянки площами 0,0614 га та 0,0117 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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 луг» для ведення колективного
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Росляков В.В.у Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21471
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ»
(Жуляни) в аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському

районі м. Києва» ПР-11807 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4260/ПР).

Земельна ділянка площею 239,5223 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Міщенко О.Г., Марченко Р.В., Зубко Ю.Г.,
Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунального
підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорту «Київ»
(Жуляни) у Солом’янському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І.Л.,
Назаренко В. Е.).

(

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

7.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
7.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21699
Проект рішення «Про передачу громадянці Єршовій
Патриції Мар'янівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 127 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-10770 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/231-3235/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Сршовій Патриції Мар'янівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 127 у Голосіївському районі м. Києва»
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В.Е., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Назаренка В.Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа 9535
Проект рішення «Про передачу громадянці Геращенко
Наталії Миколаївні у власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Краматорській, 24
у Голосіївському районі м. Києва» ПР-10870 від 26.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/231-3234/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 11.04.2016 вх. №08/Г-4501 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0965 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Геращенко Наталії Миколаївні у власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Краматорській, 24 у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Шарій В.В.,
Марченко Р.В., Кримчак С.О., Негрич М.М. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12567
Проект рішення «Про передачу громадянину Орлову
Сергію Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Любомирській, 4-а у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-10975 від 04.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3423/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1121 г а - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Орлову
Сергію Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Любомирській, 4-а у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Харченко О.В.).

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

7.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16643
Проект рішення «Про передачу громадянину Букатову
Миколі Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-г
у Г олосіївському районі м. Києва» ПР-10980 від 08.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.08.2016 №08/231-3456/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0989 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Букатову Миколі Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 222-г у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Щ-1169
Проект рішення «Про передачу громадянину Нікуліну
Юрію Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Стратегічному шосе,
48-в у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11473 від 22.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.09.2016 №08/231-3931/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Нікуліна Ю. А. від 05.10.2016 вх. М08/Н-11616 з проханням
розглянути можливість передати земельну ділянку «для
експлуатації та обслуговування жилого будинку, будівель і споруд».
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Земельна ділянка площею 0,0907 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Нікуліну Юрію Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на Стратегічному шосе, 48-в у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити із цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.8.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12451
Проект рішення «Про передачу громадянці Коваленко Ніні
Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 59-а у
Деснянському районі м. Києва» ПР-11129 від 22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3596/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0645 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Коваленко Ніні Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Радистів, 59-а у Деснянському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.8.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11369
Проект рішення «Про передачу громадянці Поліщук
Валентині Михайлівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 89-а у Солом’янському районі
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м. Києва» ПР-11128 від 22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3595/ПР).

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Поліщук
Валентині Михайлівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 89-а у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.8.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8734
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці
Саваскулі
Надії
Володимирівні
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ольжича, 47 у
Шевченківському районі м. Києва» ПР-11138 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3603/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянці Саваскулі Надії Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ольжича, 47 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування. Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
7.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13794
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Чуніхіну Олександру Натановичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ягідній, 12 у Голосіївському
районі м. Києва» ПР-8786 від 10.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-822/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 01,03.2016
проект рішення було відхилено та повернуто в Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для підготовки
проекту рішення про відмову.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05. 10.2016 вх. № 08/16928 щодо повторного розгляду проекту
рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Чуніхіну Олександру Натановичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ягідній, 12 у Голосіївському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Марченко Р.В.,
Меліхова Т.І., Негрич М.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5258
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Дудченко Тетяні Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 156-6 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-9961 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2291/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
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розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №133 від 04.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016
(реєстр. №133 від 04.10.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Дудченко Тетяні Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 156-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Марченко Р.В.,
Меліхова Т.І., Негрич М.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12934
Повторний розгляд 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» ПР-10161 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2540/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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» — 17, «проти» — немає, «утрималось» - 2
(Назаренко В.Е., Картавий І.Л.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Марченко Р.В.,
Меліхова Т.І., Негрич М.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.4. 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.
Виносився на повторний розгляд 04.10.2016 згідно з
протоколом засідання робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. М І 09
від 21.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення. Під час голосування рішення не було
прийнято.

ґ

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С. А., Дегтярьов С.І.
Голосували: за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 18
(Міщенко О.Г., Турець В.В., Харченко О.В., Картавий І.Л., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г., Меліхова Т.І., Михайленко В.О.,
Назаренко В. Е., Непоп В.І., Петровець О.Ф., Римаренко С. Г., Росляков В.В.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.)

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Марченко Р.В., Негрич М.М., Кримчак С.О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято

7.9.5. 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.
Виносився на повторний розгляд 04.10.2016 згідно з
протоколом засідання робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №118
від 22.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення. Під час голосування рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Сокол В.Є.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. М І 18 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Марченко Р.В., Негрич М.М., Кримчак С.О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.
За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О.Г. голосували
за повернення до розгляду цього питання.
Голосували: за повернення до розгляду 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» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 18.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Марченко Р.В., Негрич М.М., Кримчак С.О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

7.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17175
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Рибаку Олександру Васильовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 17-г у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-8185 від 11.12.2015

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.12.2015 №08/231-242/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для додаткового вивчення
робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. М 119 від 22.09.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано розглянути
проект рішення в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Рибаку Олександру Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Старообухівській, 17-г у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Марченко Р.В., Негрич М.М., Кримчак С.О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21258
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Костюку Григорію Вікторовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Старицького, 10-6 у Подільському районі
м. Києва» ПР-10392 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2823/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
розгляд питання було відкладено для розгляду робочою групою під
головуванням 1. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. М І 34 від 04.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Костюка Г.В. від 18.10.2016 вх. №08/К-12040 щодо виключення з
цільового призначення слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0200 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Костюк Г.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09,2016
(реєстр. М І34 від 04.10.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянину Костюку Григорію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старицького, 10-6 у Подільському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Марченко Р.В., Негрич М.М., Кримчак С.О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6278
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Христенко Валентині Олексіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ольжича, 45-6 у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-9308 від 23.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.03.2016 №08/231-1440/ПР)
До Київської міської ради надійшов лист заявниці від 26.02.2016
вх. МХ-5075 щодо розгляду справи за обов'язкової присутності
заявниці.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №135 від 04.10.2016)
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0958 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016
(реєстр. М І35 від 04.10.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Христенко Валентині Олексіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ольжича, 45-6 у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В., Кісільов І.П., Кримчак С.О. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.10.Розгляд кадастрових справ (приватизація):
7.10.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9208
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Галинському Анатолію Олександровичу,
Галінському Валентину Олександровичу, Мусатенко
Катерині Сергіївні, Мусатенко Людмилі Андріївні,
Мусатенку Юрію Сергійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Хотівській, 6 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-10981 від 08.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.08.2016 №08/231-3452/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Галинського А.О. - 1/4 від 0,1000 га,
- частка Галінського В.О. - 1/4 від 0,1000 га,
- частка Мусатенко К.С. - 1/6 від 0,1000 га,
- частка Мусатенко Л.А. - 1/6 від 0,1000 га,
- частка Мусатенка Ю.С. - 1/6 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Галинському Анатолію Олександровичу, Галінському
Валентину Олександровичу, Мусатенко Катерині Сергіївні, Мусатенко

Людмилі Андріївні, Мусатенку Юрію Сергійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Хотівській, 6 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9221
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Кізімі Світлані Юріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лєрмонтова, 77-А у Дарницькому районі
м. Києва» ПР-8957 від 17.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.02.2016 №08/231-1088/ПР)
До комісії надійшов лист довіреної особи заявниці гр. Корнеєвої О. О. від 29.09.2016 вх. №08/К-11405 з проханням
розглянути можливість передати земельну ділянку для експлуатації
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Кізімі Світлані Юріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лєрмонтова, 77-А 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9343
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Коржевській Наталії Юріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Червоноармійській, 12-6 у Дарницькому
районі м. Києва» ПР-10696 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3171/ПР).
До комісії надійшов лист довіреної особи заявниці гр. Корнеєвої О. О. від 26.07.2016 вх. №08/К-8991 з проханням
розглянути можливість передати земельну ділянку для експлуатації
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Коржевській Наталії Юріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Червоноармійській, 12-6 у Дарницькому районі м. Києва», з
рекомендаціями, а саме: виключити із цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і» враховуючи звернення заявниці, а також в
назві та по тексту проекту рішення слова «вул. Червоноармійська»
замінити словами «вул. Заплавна» (відповідно до рішення Київської міської
ради від 08.10.2015 № 130/2033 «Про перейменування вулиць, провулків у
Дарницькому районі»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8861
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Поліщук
Ніні Василівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Луговій, 58-а у Дарницькому районі
м. Києва» ПР-11363 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
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міської ради від 13.09.2016 №08/231-3814/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 27.09.2016 вх. N208/11-11328 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 громадянці
Поліщук Ніні Василівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 58-а у
Дарницькому районі м. Києва», з рекомендаціями, а саме: виключити із
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9384
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Реун
Вікторії Миколаївні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на площі Петропавлівській, 9 в Оболонському
районі м. Києва» ПР-10341 від 15.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.06.2016 №08/231-2653/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Реун В. М. від 15.06.2016 вх. №08/Р-7416 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова будівництво.

Земельна ділянка площею 0,0912 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про приватизацію громадянці Реун
Вікторії Миколаївні земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на площі Петропавлівській,
9 в Оболонському районі м. Києва», оскільки відповідно до статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план
території відсутній, а відповідно до рішення Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804 «Про затвердження Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року»,

функціональне призначення земельної ділянки - території громадських
будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.9 Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.у
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9383
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Гончаруку Василю Віталійовичу земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
площі
Петропавлівській, 9-а в Оболонському районі м. Києва»
ПР-10340 від 15.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.06.2016 №08/231-2654/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Гончарук В. В. від 15.06.2016 вх. №08/Г-7417 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова будівництво.

Земельна ділянка площею 0,0963 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про приватизацію громадянину
Гончаруку Василю Віталійовичу земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на площі
Петропавлівській, 9-а в Оболонському районі м. Києва», оскільки відповідно
до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
детальний план території відсутній, а відповідно до рішення Київської
міської ради від 28.03.2002 М 370/1804 «Про затвердження Генерального
плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період
до 2020 року» функціональне призначення земельної ділянки - території
громадських будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С.у Банас Д.М .9
Негрич М .М .у Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.У
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9149
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Кожину Юрію Борисовичу та Кононову
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Віталію Павловичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Івана Фіалека, 3 у Печерському районі м. Києва»
ПР-11014 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.08.2016 №08/231-3455/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення Меліхової Т. І. №08/К-4070 від 01.04.2016
щодо включення в порядок денний та винесення на розгляд проекту
рішення.
А також лист заявника №08/К-6447 від 25.05.2016 щодо
надання пояснень до проекту рішення, копій документів та з
проханням про внесення змін до проекту рішення, а саме: виключити
з цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1050 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Кожина Ю.Б. - 1/2 від 0,1050 га;
- частка Кононова В.П. - 1/2 від 0,1050 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Кожину Юрію Борисовичу та Кононову
Віталію Павловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Івана Фіалека, 3 у Печерському
районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та фотофіксацію існуючого стану земельної ділянки.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Меліхова Т.І.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С,, Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.у
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9409
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Вараксі Світлані Володимирівні та Потапову
Ігорю Івановичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Яблуневій, 3-а у Солом'янському районі м. Києва»
ПР-10992 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3429/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 18.10.2016 вх. №08/КО-12047 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0841 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка гр. Варакси С.В. - 3/4 від 0,0841 га;
- частка гр. Потапова І.І. - 1/4 від 0,0841 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Вараксі Світлані Володимирівні та Потапову Ігорю
Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Яблуневій, 3-а у Солом'янському районім. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільовогопризначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9391
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Білому Юрію Анатолійовичу для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Повітрофлотській, 39а у Солом'янському
районі м. Києва» ІІР-11267 від 02.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3731/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0349 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Білому Юрію Анатолійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Повітрофлотській, 39а у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.10.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9104
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Олійник Валентині Савівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Верховинній, 55 (секція 1) у
Святошинському районі м. Києва» ПР-10995 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3428/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 27.09.2016 вх. №08/0-11341 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0513 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянкигромадянці Олійник Валентині Савівні
для будівництва і
обслуговуванняжилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Верховинній, 55 (секція 1) у Святошинському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Марченко Р.В., Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.11.Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
7.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа її-9470
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Чернявському Віктору
Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Богдана
Хмельницького, 45 у Деснянському районі м. Києва»
ПР-9864 від 22.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2090/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 27.09.2016 вх. №08/4-11312 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
ухвалено рішення відкласти розгляд для вивчення робочою групою під

головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання від 30.09.2016 цієї робочої групи (реєстр. №130 від
04.10.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до затвердження детального плану
території в межах якої знаходиться земельна ділянка.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І.Л;, Чернявська С.Я.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30,09.2016
(реєстр. №130 від 04.10.2016), повернути проект рішення з матеріалами
кадастрової справи П-9470 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) до затвердження детального плану території, оскільки
відповідно до рішення Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 «Про
затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування
його приміської зони на період до 2020 року» зазначена земельна ділянка
належить до територій вулиць і доріг.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Михайленко В.О.,
Балицька О.С., Банас Д.М., Негрич М.М., Марченко Р.В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.11.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9308
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Шупик Мирославі
Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Залізничній, 32 у Солом'янському районі м. Києва»
ПР-10589 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2929/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено підтримати проект рішення та відкласти винесення його
на пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявниці від
11.10.2016 вх. №08/111-11788 щодо повторного розгляду проекту
рішення та внесення змін до нього, а саме: виключити з цільового
призначення слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0846 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Шупик Мирославі Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залізничній, 32 у Солом'янському районі м. Києва» 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 Міщенко О.Г., Михайленко В.О.,
Балицька О.С., Банас Д.М., Негрич М.М., Марченко Р.В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.12.Розгляд кадастрових справ (відмова у наданні / передачі земельних
ділянок):
7.12.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18713
Проект рішення «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «Антарес компані» у передачі в оренду
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно-побутового комплексу на
вул. Героїв Дніпра, 37 (кінцева зупинка трамваїв №№4, 16)
в Оболонському районі м. Києва» ПР-8760 від 09.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-818/ПР)

Проектом рішення передбачено: відмовити у передачі в оренду на 25 років
та на 5 років земельних ділянок площами 0,57 га, 0,14 га та 0,12 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бродський В.Я., Старовойт В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову товариству з
обмеженою відповідальністю «Антарес компані» у передачі в оренду
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно-побутового комплексу на вул. Героїв Дніпра, 37 (кінцева зупинка
трамваїв №№4, 16) в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Балицька О.С.,
Негрич М.М.у Марченко Р.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.13. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних
ділянок):

7.13.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20944
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки громадянина Іванченка Олександра
Вячеславовича для реконструкції існуючого об’єкту під
адміністративну будівлю з приміщеннями соціальнопобутового призначення у проїзді Сирецькому, діл. 11
(садівницьке товариство «Арсеналець») у Подільському
районі м. Києва» ПР-8673 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.02.2016 №08/231-721/ПР).

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки площею 0,0605 га, в тому числі в межах червоних ліній 0,0165 га,
право власності на яку посвідчено державним актом на право власності на
земельну ділянку від 16.08.1999 №91-2-01785.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.,
УХВАЛИЛИ: І. Відхилити проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки громадянина Іванченка Олександра Вячеславовича для
реконструкції існуючого об'єкту під адміністративну будівлю з приміщеннями
соціально-побутового призначення у проїзді Сирецькому, діл. 11 (садівницьке
товариство «Арсеналець») у Подільському районі м. Києва», у зв’язку із
відсутністю детального плану цієї території відповідно до статті 24
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
перевірку на предмет нецільового використання земельної ділянки, яка
перебуває у власності заявника з цільовим призначенням для ведення
садівництва та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів
реагування.
3. Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) провести перевірку щодо
будівництва на земельній ділянці, яка перебуває у власності Іванченка О.В.
з цільовим призначенням для ведення садівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Балицька О.С.,
Негрич М.М., Марченко Р.В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
8.1 .Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; надання
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості); надання згоди на поділ земельної ділянки):
8.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26390
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) об'єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17/31 А» у пров.
Коломийському, 17/31а у Голосіївському районі для
експлуатації та обслуговування житлового будинку із
вбудованими приміщеннями та підземною автостоянкою»
ПР-11224 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3686/ПР)

Земельна ділянка площею - 1,4000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17/31 А» у
пров. Коломийському, 17/31а у Голосіївському районі для експлуатації та
обслуговування житлового будинку із вбудованими приміщеннями та
підземною автостоянкою».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26194
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Лін
Беккер»
на
вул. Молодогвардійській, 22 у Солом'янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування комплексу
адміністративно-виробничих будівель і споруд»
ПР-11468 від 21.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.09.2016 №08/231-3928/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею

1,2121 га, яка перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю
«Лін Беккер» на підставі договору оренди земельної ділянки від 08.06.2001
№72-6-00021.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Лін
Беккер»
на
вул. Молодогвардійській, 22 у Солом'янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування комплексу адміністративно-виробничих
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Римаренко С.Г., Харченко О.В., Росляков В.В., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.,
Меліхова Т.І.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В., Петровець О.Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27179
Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної
ділянки на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі
м. Києва» ПР-11527 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3970/ПР).

Проектом рішення передбачено: надання згоди на поділ земельної ділянки
площею 7,1870 га товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова мережа
«УКРАВТО».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції а саме:
- підтримати проект рішення;
- за пропозицією депутата Київської міської ради Харченка О.В. перенести
розгляд проекту рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 9 (Картавий І.Л.,
Меліхова Т.І., Римаренко С.Г., Назаренко В.Е., Харченко О.В., Шарій В.В.,
Старовойт В.М., Росляков В.В., Бродський В.Я.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В., Петровець О.Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

2.

Голосували: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради
Харченка О.В. перенести розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
поділ земельної ділянки на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі
м. Києва» на наступне 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) до наступного
засідання постійної комісії надати інформацію щодо відсутності
заборгованості по орендній платі та розміру орендної плати.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Міщенко О.Г., Михайленко В.О.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В., Петровець О.Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.2.Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); надання
згоди на поділ земельної ділянки):
8.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26601
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на поділ земельної ділянки на просп. Відрадному, 95 у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-9689 від 14.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.04.2016 №08/231-1907/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 31.05.2016
проект рішення підтримано.
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 29.09.2016
за пропозицією депутата Харченка О. В. проект рішення знято на
доопрацювання постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 11.10.2016 вх. М08/КО-1182 7 щодо надання пояснень до
проекту рішення та до зауважень депутата Київської міської ради
Харченка О. В.

Земельна ділянка площею - 6,9432 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шевченко О.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом'янському районі
м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Міщенко
О.Г., Турець В.В.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В., Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26829
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі
(на
місцевості)
об'єднанню
громадян
«БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОЇ,
МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ
АФГАНСЬКОЇ
ВІЙНИ
ПЕЧЕРСЬКОГО
РАЙОНУ
М. КИЄВА» на вул. Польовій, 73 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
протезної майстерні, адміністративних приміщень, гаражів
та 10-12 кімнат відпочинку для замовників у складі
житлового комплексу» ПР-11046 від 15.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.08.2016 №08/231-3470/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 - 0,7000 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) об'єднанню
громадян «БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І
ТРУДОВОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ВЕТЕРАНІВ
АФГАНСЬКОЇ
ВІЙНИ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на вул. Польовій, 73 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування протезної майстерні, адміністративних приміщень, гаражів та
10-12 кімнат відпочинку для замовників у складі житлового комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Марченко Р.В.УБанас Д.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в суборенду
- юридичні особи)

8.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25287
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ
СПОРТИВНІЙ
ШКОЛІ
«СТОЛИЦЯ-СПОРТ» на вул. Труханівській, 18а у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд дитячо-юнацької
спортивної школи» ПР-9249 від 21.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.03.2016 №08/231-1401/ПР)
Проект рішення відхилено постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім% молоді та спорту (витяг
від 16.09.2016 №08/285-210 з протоколу №18 від 08.09.2016).

Земельна ділянка площею 1,98 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДИТЯЧОЮНАЦЬКІЙ
СПОРТИВНІЙ
ШКОЛІ «СТОЛИЦЯ-СПОРТ»
на
вул. Труханівській, 18а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд дитячо-юнацької спортивної школи»,
враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту (витяг від 16.09,2016 М 08/285-210 з
протоколу засідання М І8 від 08.09.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В., Михайленко О.В.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26956
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ» на просп. Свободи, 2 (літ.Б) у
Подільському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації магазину» ПР-11192 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3664/ПР)
Проект рішення відхилено постійною комісією Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
(витяг №08/286-484 від 06.10.2016 з протоколу засідання №23 від
28.09.2016).

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ» на просп. Свободи, 2
(літ. Б) у Подільському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
магазину», враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг
№08/286-484 від 06.10.2016 з протоколу засідання №23 від 28.09.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І., Марченко Р.В.У Михайленко О.В.у
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні, комунальні
підприємства)
8.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27356
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Академіка Вільямса, 10 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації дошкільного навчального
закладу» ПР-11225 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3712/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім X молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 1,28 га - в 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. Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва, обслуговування та експлуатації дошкільного навчального
закладу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І.у Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26800
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню культури, туризму та охорони культурної
спадщини Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Радосинській, 27 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
Будинку культури» ПР-10717 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3120/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка площею 0,60 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Радосинській, 27 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Будинку
культури».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27168
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболенської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Новикова-Прибоя, 11 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти (школаінтернат № 21)» ПР-11153 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3629/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 4,79 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С.А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Новикова-Прибоя, 11 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (школа-інтернат № 21)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27169
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Федора Максименка, 28 в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд закладу освіти (школаінтернат № 25)» ПР-11164 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3655/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім У, молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 2,74 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Федора Максименка, 28 в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації будівель і споруд закладу освіти (школаінтернат № 25)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І.у Марченко Р.В.у Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26959
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених

насаджень Шевченківського району м. Києва на вул.
Академіка Туполєва (між буд. №№ 22, 22а, 226, 22г, 22д) у
Шевченківському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу» ПР-11003 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.08.2016 №08/231-3444/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,93 га - в 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
Шевченківського району м. Києва на вул. Академіка Туполєва (між буд. №№
22, 22а, 226, 22г, 22д) у Шевченківському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26960
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
вул. Щербакова, 57-д у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування скверу»
ПР-11019 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3447/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,51 га - в 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
Шевченківського району м. Києва на вул. Щербакова, 57-д у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.5.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
8.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23832
. Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Цикаленку, Сергію Григоровичу на
вул. Свято-Георгіївський, 25 а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10488 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2841/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Цикаленку Сергію Григоровичу на вул. Свято-Георгіївський, 25 а 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, 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» —17, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М .,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23663
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Коваленко
Тетяні
Адамівні
у
пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському районі

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10406 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2843/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Коваленко Тетяні Адамівні у пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених
насаджень загального користування, 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І., Марченко Р.В., Старовойт В.М. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24488
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пунінській Ларисі Володимирівні на
вул. Лютневій, 1-а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ГІР-10487 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2922/ПР)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пунінській Ларисі Володимирівні на вул. Лютневій, 1-а 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., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для

додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І.Л.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В, участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

8.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27866
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кур'янову
Миколі
Вікторовичу
на
вул. Вітавській, 30-а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-11809 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.10.2016 №08/231-4294/ПР)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кур'янову Миколі Вікторовичу на вул. Вітавській, 30-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —18, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С.у Банас Д.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

8.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27254
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кожемі Валерію Петровичу на вул. Радісній,
6а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» ПР-11163 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3593/ПР)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

(

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кожемі Валерію Петровичу на вул. Радісній, 6а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2 Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І.Л.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання прот
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

8.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27033
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Шишкіну
Євгену
Юрійовичу
на
вул. Лисичанській, 20-д у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10609 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2921/ПР)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шишкіну Євгену Юрійовичу на вул. Лисичанській, 20-д у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2 Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В.Е., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Назаренка В.Е.

З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С,, Кісільов І.П.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Марченко Р.В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

8.6.Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
8.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26757
Повторний 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»
ПР-10402 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2811/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд на чергове засідання
постійної комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти 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».
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 М220) під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки на вул. Цілинній, 37-Б у Голосіївському
районі м. Києва громадянину Калайді Віктору Миколайовичу
3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження
відповіді від вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.6.2. СЛУХАЛИ:

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

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Жукович А.В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жуковичу Артему Вячеславовичу на вул. Новікова-Прибоя, 13 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 14
(Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Римаренко С.Г., Турець В.В., Харченко О.В.,

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

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Старовойт В.М., Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жуковичу Артему Вячеславовичу на вул. Новікова-Прибоя, 13
в Оболонському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В.В.).

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

8.7.Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
8.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24448
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянці Тодоренко Наталії
Валентинівні у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10476 від 02.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2847/ПР)

Земельна ділянка 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 Тодоренко Наталії Валентинівні у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,

Старовойт В.М., Марченко
голосуванні не брали.

Р.В.,

Шкуро

М.Ю.

участі

в

Рішення прийнято.

8.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25348
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» на
вул. Саперно-Слобідській у Голосіївському районі
м. Києва для розміщення та експлуатації будівель і споруд
іншого наземного транспорту» ПР-10457 від 29.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2812/ПР)

Земельна ділянка площею 1,55 га - в оренду на 49 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 «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» на
вул. Саперно-Слобідській у Голосіївському районі м. Києва для розміщення та
експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Старовойт В . М . М а р ч е н к о Р.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23624
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгену
Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10407 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2850/ПР)

Земельна ділянка 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 Євгену Михайловичу у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С.> Кісільов І.П.,
Кримчак С . О Н е г р и ч М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Старовойт В.М., Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23699
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-10400 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2851/ПР)

Земельні ділянки площами 0,10 га, 0,05 га, 0,10 га, 0,08 га, 0,08 га, 0,10 га, 0,09
га, 0,09 га, 0,10 га, 0,08 га, 0,09 га, 0,10 га, 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23065
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянину
Лебедю
Остапу
Володимировичу на вул. Бродівській у Голосіївському
районі міста Києва для будівництва і обслуговування
95

жилого будинку, господарських будівель і споруд» ПР10477 від 02.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2849/ПР)

Земельна ділянка площею 0,04 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 Лебедю Остапу Володимировичу на вул. Бродівській у
Голосіївському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23197
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Помогайбо Ігорю
Веніаміновичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі
міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» ПР-10578 від
07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2925/ПР)

Земельна ділянка площею 0,05 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 Помогайбо Ігорю Веніаміновичу на
вул. Бродівській у
Голосіївському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Старовойт В.М., Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

8.7.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24487
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тиханському Анатолію
Петровичу на вул. Фестивальній у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» ПР-10576 від
07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2924/ПР)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Тиханському Анатолію Петровичу на вул. Фестивальній у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26909
. Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Аксамітовському
Владиславу Вячеславовичу на вул. Богатирській в
Оболонському районі
м. Києва для індивідуального
дачного будівництва» ПР-10369 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2852/ПР)

Земельна ділянка 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 Аксамітовському Владиславу Вячеславовичу на вул.

Богатирській в Оболонському районі м. Києва для індивідуального дачного
будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26771
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Гопчак
Катерині
Станіславівні на вул. Луговій, 18-а у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» ПР-10497 від
04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2848/ПР)

Земельна ділянка 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 Гопчак Катерині Станіславівні на вул. Луговій, 18-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівельі споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26943
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Морській Людмилі
Миколаївні на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10563 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Морській Людмилі Миколаївні на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26763
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-10421 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2769/ПР)

Земельна ділянка 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» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26761
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
99

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-10495 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2846/ПР)

Земельна ділянка 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» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.7.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26759
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-10420 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2770/ПР)

Земельна ділянка 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» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кісільов І.П.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Старовойт В.М., Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

8.8.Повторний розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
8.8.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26051
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Кошубі
Валерію Леонідовичу на вул.
Луговій, 25 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» ПР-9483 від 04.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.04.2016 №08/231-1773/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19,07.2016
проект рішення було підтримано.
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 29.09.2016
проект рішення знято депутатом Костюшко О.П. та направлено
на повторний розгляд постійною комісією Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кошуба В.Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кошубі Валерію Леонідовичу на вул. Луговій, 25 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити депутата Київської міської ради
Костюшка О.П.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В .В . , Балицька О.С.,
Баленко І.М.у Кісільов І.П., Кримчак С.О.у Негрич М.М.,
Непоп В.І.у Марченко Р .В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

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

9.1. 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» та
повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 21.09.2016 №08/230-1948 (ПР-9963 від 17.05.2016,
кадастрова справа Д-7239, доручення 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 та
пояснювальна записка до нього, лист ТОВ «Столиця» від 27.09.2016 вх.
№08/16298 - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В., Бережний О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- відхилити зауваження викладені у правовому висновку та підтримати
проект рішення;
- за пропозицією депутата Київської міської ради Харченка О.В. підтримати
зауваження викладені у правовому висновку та повернути проект
рішення з матеріалами кадастрової справи Д-7239 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для коригування меж земельної ділянки.
•

••

••

•

•

•••\

•

1. Голосували: Відхилити зауваження викладені у правовому висновку 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» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І.Л.,
Харченко О.В., Банас Д.М., Назаренко В.Е.)

Депутати Київської міської ради Балицька О.С,, Баленко І.М.,
Кісільов 1,П,, Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Марченко Р.В., Петровець О.Ф., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Г олосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування, архітектури
та
землекористування
Харченка О.В. підтримати зауваження, викладені у правовому висновку,
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» та повернути кадастрову
справу Д-7239 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
коригування меж земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О.Г.,
Росляков В.В., Турець В.В., Зубко Ю.Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Кісільов І.П.у Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Марченко Р.В., Петровець О.Ф., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

9.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про передачу земельної
ділянки комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» для
будівництва житлового будинку з об'єктами соціальнокультурного призначення та підземним паркінгом на
вул. Милославській (навпроти буд. №№ 35-39) у
Деснянському районі м. Києва» та повторний розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.07.2016 №08/2301400 (ПР-9952 від 16.05.2016, кадастрова справа А-22391,
доручення заступника міського голови
секретаря
Київської міської ради від 19.05.2016 №08/231-2248/ПР) матеріали додаються.
-

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та правового
висновку та направити матеріали для вивчення робочою групою під
головуванням Кримчака С. О.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи №143 від 12.10.2016, відповідно до якого
постійній комісії рекомендовано відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку від 19.07.2016 №08/230-1400, доповнити
проект рішення абзацем першим такого змісту: «поновити
термін дії рішення Київської міської ради від 02.03.2006
№120/3211 «Про передачу земельної ділянки комунальному
підприємству виконавчого органу київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство» для будівництва житлового будинку з об'єктами
соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на

вул. Милославській (навпроти буд. №№ 35-39) у Деснянському
районі м. Києва»,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1400, проект рішення, пояснювальна
записка та додатки до нього, протокол засідання робочої групи №143 від
12.10.2016 - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е., Кримчак С.О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- враховуючи протокол робочої групи №143 від 12.10.2016 відхилити
зауваження, викладені у правовому висновку та підтримати проект
рішення, з рекомендаціями;
- підтримати зауваження викладені у правовому висновку та відхилити
проект рішення.
1. Голосували: враховуючи протокол робочої групи №143 від 12.10,2016
відхилити зауваження викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 19.07.2016
№08/230-1400 та підтримати проект рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» для будівництва житлового будинку з об'єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним
паркінгом
на
вул. Милославській (навпроти буд. №№ 35-39) у Деснянському районі
м. Києва з рекомендаціями а саме: доповнити пункт перший проекту
рішення абзацем такого змісту: «поновити термін дії рішення Київської
міської ради від 02.03.2006 №120/3211 «Про передачу земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство» для будівництва житлового будинку з обгєктами соціальнокультурного призначення та підземним паркінгом на вул. Милославській
(навпроти буд. №№ 35-39) у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Меліхова Т.І.,
Римаренко С.Г., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г.у Кісільов І.П.у Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за підтримку зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1400 та відхилення проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне

агентство» для будівництва житлового будинку з об'єктами соціальнокультурного призначення та підземним паркінгом на вул. Милославській
(навпроти буд. №№ 35-39) у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 (Римаренко С.Г., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.),
«проти» - немає, «утрималось» -1 1 .

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г., Кісільов І.П., Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
За пропозицією члена постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Київської міської ради Назаренка В.Е.
доручити комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство» надати розроблену інвестиційну концепцію щодо використання
даної земельної ділянки.

9.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Юнігран» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої
бази на вул. Промисловій, 7 у Голосіївському районі
м. Києва» та розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 23.09.2016 №08/230-1963 (ПР-10188 від 31.05.2016,
кадастрова справа А-21984, доручення заступника
міського голови — секретаря Київської міської ради від
06.06.2016 №08/231-2484/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 23.09.2016 №08/230-1963, проект рішення, пояснювальна
записка та додатки до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Банас Д.М., Харченко О.В., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Юнігран» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Промисловій, 7 у
Голосіївському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г., Кісільов І.П., Кримчак С.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Марченко Р.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

9.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 25.09.2007 №2636, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Центр сприяння підприємництву» та надання земельній
ділянці статусу скверу» за поданням депутата Київської
міської ради В. Товмасяна та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 11.10.2016 №08/230-2125
(доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 25.03.2016 №08/231-1475/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 11.10.2016 №08/230-2125, проект рішення
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 100-та арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т. І., Товмасян В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради В. Товмасяна,
відхилити зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 11.10.2016
ЛЬ08/230-2125 та підтримати проект рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 25.09.2007 №2636, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Центр
сприяння підприємництву» та надання земельній ділянці статусу скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Баленко І.М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Назаренко В.Е.,
Петровець О.Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Розгляд листа Департаменту земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної
адміністрації)
від
26.08.2016
вх. №08/14538 (вих. №057024-16163 від 22.08.2016) щодо
розгляду листа Державної податкової інспекції у
Дніпровському районі Головного управління Державної
фіскальної служби у м. Києві з проханням припинити ЗАТ
«Трест Київміськбуд-1» право користування земельною
ділянкою на вул. П. Запорожця, 9 та зняти з реєстрації

договір оренди земельної ділянки №66-6-00489
19.09.2016 - матеріали додаються.

від

(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2016
вх. №08/14538 та від 14.09.2016 №057024-17513 - на 4-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
державною податковою інспекцією у Дніпровському районі головного
управління Державної фіскальної служби у місті Києві, вчинити всі
необхідні
дії
для
стягнення
податкового
боргу
з
ЗАТ
«Трест Київміськбуд-1» за користування земельною ділянкою на
вул. П. Запорожця, 9.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Зубко Ю.Г.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Банас Д.М., Кісільов І.П., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд листів товариства з обмеженою відповідальністю
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ОРІОН-ЕКСПОРТ» від 11.10.2016
вх. №08/17308 та вх. №08/17312 щодо надання пояснень до
проекту рішення то надання копій документів, а також
прохання розглянути у найкоротший термін проект
рішення «Про поновлення договору оренди земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговий Дім «Оріон-Експорт» для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з
торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного
та соціально-побутового призначення, з підземним
паркінгом у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у
Дарницькому районі м. Києва» (кадастрова справ А-22312)
- матеріали додаються.
(листи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОРІОН-ЕКСПОРТ» від 11.10.2016
вх. №08/17308 та вх. №08/17312 -н а 63-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кориновський Ю.І., Росляков В.В., Коваленко С.,
Турець В.В., Назаренко В.Е., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Взяти до уваги листи товариства з обмеженою відповідальністю
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ОРІОН-ЕКСПОРТ» від 11.10.2016 вх. №08/17308 та
вх. №08/17312 та направити їх на розгляд робочої групи, створеної для
додаткового вивчення проекту рішення «Про поновлення договору оренди
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім

«Оріон-Експорт» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного та
соціально-побутового призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
11. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Рослякова В.В. щодо розгляду
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Арсенал ец-7» на
вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування житлового будинку та
прибудинкової території» та повторний розгляд правового
висновку 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.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Київської міської
ради Рослякова В.В. відхилити правовий висновок управління правового
забезпечення Київської міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405 та
підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Поліщука О.Г. щодо розгляду проекту рішення «Про
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації
та обслуговування магазину-автосалону на вул. Електриків
(біля ГБК «Рибальський») в Оболонському районі
м. Києва» (кадастрова справа Є-1367).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Картавий І.Л.
Голосували: за пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І.Л. перенести попередній розгляд проекту рішення «Про
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування магазинуавтосалону на вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в Оболонському
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Михайленко В.О., Кісільов І.П.).

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Банас Д.М., Назаренко В.Е., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:

Пропозиція голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О.Г. щодо розгляду
проекту рішення «Про поновлення договору оренди
земельних
ділянок
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Торговий Дім «Оріон-Експорт» для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з торговим центром і вбудованими
приміщеннями
офісного
та
соціально-побутового
призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі
м. Києва» (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 16.06.2016 №08/2312649/ПР, кадастрова справа А-22312).

(проект рішення з пояснювальною запискою до нього та доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
16.06.2016 №08/231-2649/ПР - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кориновський Ю.І., Росляков В.В., Коваленко С.,
Турець В.В., Назаренко В.Е., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговий Дім «Оріон-Експорт» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з торговим центром і вбудованими
приміщеннями офісного та соціально-побутового призначення, з підземним
паркінгом у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі м. Києва».
2. Створити нову робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кримчака С.О,, Назаренка В. Е., Марченка Р.В.,
Харченка О.В., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Рослякова В.В.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Банас Д.М ., Кісільов І.П., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування (далі - постійна комісія) під
час розгляду першого питання порядку денного щодо заслуховування результатів
проведених громадських слухань з питань благоустрою території та будівництва
торговельно-розважального центру на перетині вулиць Героїв Дніпра та
Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва, яке є дуже
резонансним і турбує значну кількість мешканців міста, в залі була присутня
громадськість, яка брала активну участь в обговоренні цього питання.
Під час виступів присутніх та членів постійної комісії, а також голосуванні,
присутні в залі громадяни почали порушувати порядок проведення засідання
комісії, голосно висловлюватися щодо прийняття рішення в такому вигляді як
вони вважають за потрібне і ніяким іншим чином, тим самим, створюючи на
членів комісії відповідний тиск.
Зокрема, під час голосування однієї з пропозицій до члена постійної комісії
Петровця О. Ф. підійшов громадянин, який в подальшому був ним
ідентифікований як Тищенко Володимир та підвищуючи на нього голос,
спрямовував образливі висловлювання на адресу депутата Київської міської ради
Петровця О. Ф. та намагався підняти руку депутата для зарахування його голосу
на голосуванні.
В свою чергу, до члена постійної комісії Меліхової Т. І. підійшов
громадянин, в подальшому був нею ідентифікований як Торопов В., підвищував
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голос та ставив провокативні запитання, що не стосувалися розгляду питань
порядку денного, сам відповідав на них та вигукував провокаційні гасла при
цьому здійснюючи відеозйомку. А також І. Олексієнко, яка присутня на кожному
засіданні постійної комісії і постійно порушує порядок в залі засідань
висловлюючи свою особисту думку з тих чи інших питань без дозволу
головуючого.
Враховуючи викладене та для забезпечення порядку на засіданні постійної
комісії, за пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О.Г. та
членів постійної комісії Меліхової Т. І. та Петровця О.Ф. звернутись до
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Прокопіва В. В.
та керуючого справами секретаріату Київської міської ради Хацевича 7. М. з
проханням надати доручення відповідним структурним підрозділам
секретаріату Київської міської ради обмежити доступ на засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування громадян В. Торопова, В. Тищенка, І, Олексієнко.

Голова комісії

О. Міщенко

Секретар комісії

І. Картавий

В цьому документі
пронумеровано та промито 111
сторінок.
Голова постійної комісіїг
Київської міс^коЬ^аду з питань
містобудуванні^аршпектури та
землекорттшанг

О. Г. Міщенко

