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Протокол № 25
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 08.11.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, зала засідань 1017, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р. В.

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

Турець В. В.
Харченко О. В.
Картавий І. Л.
Баленко І. М.,
Балицька О. С.,
Банас Д. М.,
Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О.,
Михайленко В. О.,
Назаренко В. Е.,
Негрич М. М.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.,

секретар постійної комісії;
члени постійної комісії

Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.,
Шарій В. В.
Всього присутні 19 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Кісільов І. 77, Меліхова Т. 7, Старовойт В. М ,
Шкуро М. Ю.
Запрош ені:
Кутняк С. В.,
Мірошниченко І. М.
Новіков О. О.
Марченко В. П.
Свистунов О. В.

Іваніна А. М.

Дворніков В. Н.

Єрмолаєв О. М.
Кузьменко В. В.

Дюжев С. А.
Агєєва В. В.
Захарченко В. І.
Зельдіч С.,
Логвинова Л. О.
Коломієць О. М.
Мирошник Т. І.
Морвищук О. В.
Яговдін С. М.,
Семенець О. А.
Соломкіна Н. А.
Нікітенко С. М.
Соловйов О. Б.,
Пошутінський В.

- депутати Київської міської ради

представник Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві;
директор Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - головний архітектор
міста;
представник
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
представник Департаменту з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний
спеціаліст
Інституту
менеджменту;
представник громадськості;
по справі-клопотанню К-26999;
по кадастровій справі Є -1210;

архітектурного

по кадастровій справі Д-2530;
по кадастровій справі А -1245 8;
по п. 5 порядку денного;
представник Генеральної прокуратури України по п. 5
порядку денного;
по кадастровій справі Є -13 73;
по кадастровій справі Д-5547;
по справі-клопотанню К-25547;
по справі-клопотанню К-25639

Кошуба В. Л.
Орлов І.
Тарасенко 3. О.,
Тарасенко О. Ю.
Стецько М. В.
Костюченко Л. Ф.
Григоров О. Ю.
Максименко А. Д.
Неділько О. І.
Утєва К. Ю.
Кадуха С. Г.
Бебешко Г. Ф.
Шевченко О. О.

- по справі-клопотанню К-26051;
- по кадастровій справі Д-7707;
- по справі-клопотанню К-26732;
-

по
по
по
по
по
по
по
по
по

кадастровій справі А-22678;
справі-клопотанню К-25864;
справі-клопотанню К-26276;
кадастровій справі П-8455;
кадастровій справі А -10146;
справі-клопотанню К-223 71;
кадастровій справі А-4635;
справі-клопотанню К-24102;
справі-клопотанню К-26601.

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

08.11.2016
1. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована між будинками № 5, 5-А, 5-Б на вул. Вишняківській у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
І. Мірошниченка та В. Бохняка (доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 28.09.2016 № 08/231-3985/ПР) матеріали додаються.
2. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на просп. Володимира Маяковського між будинками № 20 та
22-а вздовж алеї до вул. Миколи Закревського між будинками № 29 та 31 у
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Ю. Зубка (доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від ЗО. 09.2016 №08/231-4053/ПР) - матеріали додаються.
3. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на просп. Правди навпроти будинків №№70-76 в
Подільському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Н. Маслової (доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 30.09.2016 №08/231-4055/ПР) - матеріали додаються.
4. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
перетині вул. Вишгородської та Резервної в Оболонському районі м. Києва»
за поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка та І.

З

Мірошниченка (доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 06.10.2016 № 08/231-4180/ПР) - матеріали додаються.
5. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
біля будинку на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія Трутенка), 3 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської
ради О. Гелевея та І. Мірошниченка (доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 06.10.2016 №08/231-4183/ПР) матеріали додаються.
6. П овторний розгляд проектів ріш ень з правовим и висновками управління
правового
забезпечення
діяльності
К иївської
м іської
ради
матеріали додаються:
6.1.

П овторний розгляд проекту ріш ення 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.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016,
18.10.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

з питань
04.10.2016,

6.2.

П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Старостенку Віктору
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 2-і у
Голосіївському районі м. Києва» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 18.10.2016 №08/230-2217 (ПР-11365 від 09.09.2016, кадастрова
справа П-9537, доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 09.09.2016 № 08/231-3792/ПР) — матеріали
додаються.

6.3.

П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 19.12.2012
№ 72-6-00668, укладеного між Київською міською радою та
громадянином Денищуком Павлом Андрійовичем для будівництва,
експлуатації та обслуговування медичного центру зі знесенням
існуючого нежитлового будинку на вул. Миколи Островського, 46-в у
Солом'янському районі м. Києва» та розгляд правового висновку

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 18.10.2016 №08/230-2215 (ПР-10528 від 05.07.2016, кадастрова
справа А-22357, доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 06.07.2016 №08/231-2890/ПР) - матеріали
додаються.
6.4.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування підземноназемного паркінгу з об'єктами соціально-побутового обслуговування
населення на просп. Петра Григоренка, 1-г у Дарницькому районі
м. Києва» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 №08/2301084 (ПР-9733 від 18.04.2016, кадастрова справа Є-1307, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
18.04.2016 № 08/231-1853/ПР) з урахуванням листа Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07.10.2016 №05708119145 - матеріали додаються.

6.5.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Карпенко Галині Петрівні на
вул. Свято-Георгіївській, 49 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 17.10.2016 №08/2302206 (ПР-11203 від 30.08.2016, справа-клопотання К-23851, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
05.09.2016№ 08/231-3702/ПР) - матеріали додаються.

6.6.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Прохоренку Олексію
Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд» та розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.10.2016 №08/230-2197 (ПР-10115 від 25.05.2016, справа-клопотання
К-24421, доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 № 08/231-2379/ПР) - матеріали
додаються.

6.7.

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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»
та розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 24Л0.2016 №08/230-2299 (ПР11224
від 31.08.2016,
справа-клопотання К-26390,
доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
05.09.2016№08/231-3686/ПР) -м ат еріали додаються.
6.8.

П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Пінчуку Олександру Івановичу на
вул. Краснодонській, 7 у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» та
розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.10.2016 №08/230-2322 (ПР10049
від 20.05.2016,
справа-клопотання К-26284,
доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
25.05.2016 № 08/231-2353/ПР) - матеріали додаються.

6.9.

П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви
парафії «Зачаття Іоанна Хрестителя» у Святошинському районі
м. Києва на вул. Чорнобильській, 15а у Святошинському районі
м. Києва для обслуговування церкви і недільної дитячої школи при
церкві» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.10.2016 №08/2302252 (ПР-10700 від 12.07.2016, справа-клопотання К-26864, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
14.07.2016№ 08/231-3029/ПР) - матеріали додаються.

6.10. П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.12.2007
№66-6-00442» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.10.2016 №08/2302248 (ПР-11066 від 18.08.2016. кадастрова справа Л-22678, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
22.08.2016 №08/231-351 3 /П Р )- матеріали додаються.
6.11. П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
передачу громадянці Мирошник Тамарі Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 62 у
Солом'янському районі м. Києва» та розгляд правового висновку

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 21.10.2016 №08/230-2273 (ПР-10292 від 09.06.2016, кадастрова
справа А-12458, доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 14.06.2016 № 08/231-2593/ПР) - матеріали
додаються.
6.12. П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «Про
продаж земельної ділянки приватному підприємству «МЕТАЛ-СС» для
експлуатації та обслуговування офісно-виробничої будівлі у
пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському районі м. Києва» та розгляд
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 20.10.2016 №08/230-2259 (ПР-11399 від
14.09.2016, кадастрова справа Є-1350, доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 14.09.2016 №08/2313843/ПР) - матеріали додаються.
6.13.

П овторний розгляд проекту ріш ення Київської міської ради «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» та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 28.10.2016 №08/2302352 (ПР-11625 від 30.09.2016, кадастрова справа А-22781, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
03.10.2016 № 08/231-4084/ПР) - матеріали додаються.

1. Розгляд кадастрових справ —м ат еріали додаю т ься:
7.1. Розгляд кадастрових справ (продаж права оренди на земельні ділянки
на земельних торгах).
7.2. П овторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж
земельних ділянок).
7.3. Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи).
7.4. П овторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи).
7.5. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них).
7.6. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них).
7.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
7.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
7.9. П овторний розгляд кадастрових справ (громадяни).
7.10. Розгляд
кадастрових
справ
(надання/передача
ПА Т «КИЇВЕНЕРГО»).
7.11. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки).

7.12. П овторний розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди
земельних ділянок).
8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються:
8.1. П овторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок, надання згоди на поділ земельної ділянки).
8.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни).
8.3. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни).
8.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів 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 та передача в
суборенду - юридичні особи).
8.6. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи).
8.7. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок).
8.8. П овторний розгляд справ-клопотань (відмови у наданні дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок).
8.9. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості).
9. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.

П итання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші ріш ення постійної комісії К иївської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
10. П ропозиція заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В.
щодо вклю чення до проекту порядку денного листа управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 18.10.2016 №08/230-2221
про участь предсставника управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради в засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування - матеріали
додаються.

Голосували: за включення до розділу 9 «Різне» проекту порядку денного листа
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10.2016 №08/230-2221.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
ті в голосуві
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

П роект ріш ення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці, що розташована між будинками № 5, 5-А, 5-Б на
вул. Вишняківській у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради І. Мірошниченка
та В. Бохняка (доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 №08/2313985/ПР) - матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 29.09.2016
№08/231-3985/ПР, витяг № 08/280-2540 від 24.10.2016 з протоколу № 34/47 від
11.10.2016 засідання постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М., Свистунов О. В., Турець В. В.,
Назаренко В. Е., Михайленко В. О., Харченко О. В., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована між будинками № 5, 5-А, 5-Б на
вул. Вишняківській у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
і
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

П роект ріш ення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці, що розташована на просп. Володимира Маяковського
між будинками № 20 та 22-а вздовж алеї до вул. Миколи
Закревського між будинками № 29 та 31 у Деснянському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Ю. Зубка (доручення заступника міського голови
секретаря Київської міської ради від 30.09.2016 №08/2314053/ПР) - матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 30.09.2016
№08/231-4053/ПР, витяг № 08/280-2537 від 24.10.2016 з протоколу № 34/47 від

11.10.2016 засідання постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 27-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Дворніков В. М., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира Маяковського між
будинками № 20 та 22-а вздовж алеї до вул. Миколи Закревського між
будинками № 29 та 31 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пат Киїес
ав.

пі е голосуванні

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Проект рішення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці, що розташована на просп. Правди навпроти будинків
№№70-76 в Подільському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Н. Маслової (доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради
від
30.09.2016
№08/231-4055/ПР)
матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 30.09.2016
№08/231-4055/ПР, витяг № 08/280-2534 від 24.10.2016 з протоколу № 34/47 від
11.10.2016 засідання постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Правди навпроти будинків
№№70-76 в Подільському районі м. Києва» із зауваженням заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування О. В. Харченка щодо внесення
редакційної правки у проект рішення, а саме: пункт 4 проекту рішення
після слів «від 19.07.2005 року №2806/3381» доповнити словами «(з усіма
змінами та доповненнями)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пат Київс
ав.

пі в голосуванні

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Проект рішення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на перетині вул. Вишгородської та Резервної в
Оболонському районі м. Києва» за поданням депутатів

Київської міської ради С. Кутняка та І. Мірошниченка
(доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської
ради
від
06.10.2016
М08/231-4180/ПР)
матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 06.10.2016
№08/231-4180/ПР, витяг № 08/280-2648 від 31.10.2016 з протоколу № 36/49 від
18.10.2016 засідання постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М., Кутняк С. В., Турець В. В.,
Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на перетині вул. Вишгородської та Резервної в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

П роект ріш ення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці біля будинку на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія
Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва» за поданням
депутатів Київської міської ради
О. Гелевея
та
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови —
секретаря
Київськоїміської
ради
від
06.10.2016
№ 08/231-4183/ПР) - матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 06.10.2016
№08/231-4183/ПР, витяг № 08/280-2638 від 31.10.2016 з протоколу № 36/49 від
18.10.2016 засідання постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 22-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мірошниченко І. М., Дворніков В. Н.,
Морвищук О. В., Яговдін С. М., Турець В. В., Свистунов О. В.,
Назаренко В. Е., Негрич М. М., Петровець О. Ф.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша - відхилити проект рішення;
друга - підтримати проект рішення;
третя - надати доручення комунальному підприємству «Інституту
Генерального плану м. Києва» та Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (київської міської
державної адміністрації) при розробці детального плану цієї території
передбачити цільове призначення земельної ділянки без слова
«будівництво».

1. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія
Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Харченко О. В.,
Банас Д. М., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В., Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.)

пат Київс
брав.

пі

Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
підтримання проекту рішення.
2. Голосували: за підтримання проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія
Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Картавий І. Л., Марченко Р. В., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 14 (Міщенко О. Г.,
Турець В. В., Харченко О. В., Банас Д. М., Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.).

пат Київс
брав.

пі

Рішення не прийнято.
3.

Голосували:: за надання доручення комунальному підприємству
«Інституту Генерального
плану м.
Києва»
та Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(київської міської державної адміністрації) при розробці детального плану
цієї території передбачити цільове призначення земельної ділянки без слова
«будівництво».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 14 (Міщенко О. Г.,
Турець В. В., Харченко О. В., Банас Д. М., Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.).

пат Київс
брав.

пі

Рішення не прийнято.
За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудуванння, архітектури та землекористування М. М. Негрича звернутись до

Генеральної прокуратури України щодо перевірки повноважень заступника
начальника Головного управління розвідки Міністерства оборини України
О. Ф. Бакуменко на підписання листа від 14.04.2016 №222/5Д/1239, адресованого
голові правління ОСББ «Чотири Сезони» Марфлюк-Щур В. В., в якому останній
не заперечує щодо створення скверу на вказанй земельній ділянці.

6. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради - матеріали
додаються:
6.1. 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.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016,
04.10.2016, 18.10.2016 під час голосування рішення не було
прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/230-1948, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О.Г. зняти розгляду 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
правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/230-1948.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Киїесь
і
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про приватизацію земельної ділянки громадянину
Старостенку Віктору Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Старообухівській, 2-і у Голосіївському
районі м. Києва» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/230-2217 (ПР-11365 від
09.09.2016.
кадастрова
справа
П-9537,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 09.09.2016 №08/231-3 792/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/230-2217, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10.2016 №08/230-2217 та підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Старостенку Віктору
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 2-і у
Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

пати Київської місі
голосуві

в

Рішення прийнято.

6.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 укладеного між
Київською міською радою та громадянином Денищуком
Павлом Андрійовичем для будівництва, експлуатації та
обслуговування медичного центру зі знесенням існуючого
нежитлового будинку на вул. Миколи Островського, 46-в у
Солом'янському районі м. Києва» та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 18.10.2016 №08/230-2215
(ПР-10528 від 05.07.2016, кадастрова справа А-22357,

доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 06.07.2016 № 08/231-2890/ПР) —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/230-2215, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Свистунов О. В., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування М. М. Негрича
перенести повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 19Л2.2012 № 72-6-00668 укладеного
між Київською міською радою та громадянином Денищуком Павлом
Андрійовичем для будівництва, експлуатації та обслуговування медичного
центру зі знесенням існуючого нежитлового будинку на вул. Миколи
Островського, 46-в у Солом'янському районі м. Києва» та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 18.10.2016 №08/230-2215 на чергове засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київської міської рі
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про продаж земельної ділянки або права оренди на
неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації
та
обслуговування підземно-наземного
паркінгу з об'єктами соціально-побутового обслуговування
населення на просп. Петра Григоренка, 1-г у Дарницькому
районі м. Києва» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084 (ПР-9733 від
18.04.2016,
кадастрова
справа
Є-1307,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.04.2016 №08/231-1853/ПР) з урахуванням листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.10.2016 №057081-19145 - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Свистунов О. В., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - відхилити зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.06.2016
№08/230-1084 та підтримати проект рішення;
друга - підтримати зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.06.2016
№08/230-1084 та відхилити проект рішення.
1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.06.2016 №08/230-1084, та повторно за підтримку проекту рішення «Про
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування підземноназемного паркінгу з об'єктами соціально-побутового обслуговування
населення на просп. Петра Григоренка, 1-г у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Турець В. В.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Римаренко С. Г., Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Банас Д. М., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В.).

пати Київської м і і
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення зауважень,
викладених у правовому висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084 та повторного
підтримання проекту рішення, головуючим було винесено на голосування
другу пропозицію: щодо підтримання зауважень, викладених у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 03.06.2016 №08/230-1084, та відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.06.2016 №08/230-1084, та відхилення проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування підземно-наземного паркінгу з
об'єктами соціально-побутового обслуговування населення на просп. Петра
Григоренка, 1-г у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» - немає,
«утрималось» - 12.

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

6.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Карпенко Галині Петрівні на вул. СвятоГеоргіївській, 49 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 17.10.2016 №08/230-2206
(ПР-11203 від 30.08.2016, справа-клопотання К-23851,
доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 05.09.2016 № 08/231-3702/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/230-2206, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.10.2016 №08/230-2206, та повторно підтримати проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Карпенко Галині Петрівні на
вул. Свято-Георгіївській, 49 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Прохоренку Олексію Миколайовичу на
вул. Леніна, 106-6 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» та розгляд правового

висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 17.10.2016 №08/230-2197
(ПР-10115 від 25.05.2016, справа-клопотання К-24421,
доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 30.05.2016 №08/231-2379/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/230-2197, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.10.2016 №08/230-2197, та повторно підтримати проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
громадянину
Прохоренку
Олексію
Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської м і і
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

6.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «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»
та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.10.2016 №08/230-2299 (ПР-11224 від 31.08.2016, справаклопотання К-26390, доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 05.09.2016
№ 08/231-3686/ПР) -м ат еріали додаються
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 24.10.2016 №08/230-2299, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.10.2016 №08/230-2299, та повторно 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» з рекомендаціями, а саме: в
назві та по тексту проекту рішення в цільовому призначенні земельної
ділянки
слова
«житлового
будинку»
замінити
словами
«багатоквартирного житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Кіїівсь
Зубко Ю. / ., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
громадянину
Пінчуку
Олександру
Івановичу
на
вул. Краснодонській, 7 у Солом'янському районі м. Києва
для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.10.2016 №08/230-2322 (ПР-10049 від
20.05.2016,
справа-клопотання
К-26284,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 25.05.2016 №08/231-2353/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від26.10.2016 №08/230-2322, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.10.2016 №08/230-2322, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Пінчуку Олександру Івановичу на вул. Краснодонській,
7 у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ:
(Кримчак С. О.).

«за»

-

13,

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

1

Депутати Київської міської ради Міщенко О. / ., Харченко О. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

6.9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній
громаді Української Православної Церкви парафії «Зачаття
Іоанна Хрестителя» у Святошинському районі м. Києва на
вул. Чорнобильській, 15а у Святошинському районі
м. Києва для обслуговування церкви і недільної дитячої
школи при церкві» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/230-2252 (ПР-10700 від
12.07.2016,
справа-клопотання
К-26864,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 14.07.2016 № 08/231-3029/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/230-2252, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.10.2016 №08/230-2252, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви парафії «Зачаття
Іоанна
Хрестителя»
у
Святошинському
районі
м.
Києва
на
вул. Чорнобильській, 15а у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування церкви і недільної дитячої школи при церкві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М.,
участі в голосуві
Рішення прийнято.

6.10. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 14.12.2007 №66-6-00442» та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності

Київської міської ради від 20.10.2016 №08/230-2248
(ПР-11066 від 18.08.2016, кадастрова справа А-22678,
доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 22.08.2016 № 08/231-3513/ПР) —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/230-2248, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.10.2016 №08/230-2248 та підтримати проект рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.12.2007 №666-00442» із зауваженнями постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки. Молоді та спорту, викладеними у протоколі № 18 засідання цієї
комісії від 08.09.2016, а саме: доповнити проект рішення підпунктом «2.6.
Сплатити заборгованість по рендній платі за період з 01 січня 2016 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

пати Київської міськ
Банас Д. М., Балицька О. С., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

6.11. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу громадянці Мирошник Тамарі Іванівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Шевченка, 62 у Солом'янському районі
м. Києва» та розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 21.10.2016 №08/230-2273 (ПР-10292 від 09.06.2016,
кадастрова справа А-12458, доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 14.06.2016
№08/231-259З/ПР) -м ат еріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/230-2273, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мирошник Т. І., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування О. С. Кримчака відхилити зауваження,

викладені у правовому висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 21.10.2016 №08/230-2273, та повторно
підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мирошник Тамарі
Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 62 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Кіїівсь
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.12. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про продаж земельної ділянки приватному
підприємству
«МЕТАЛ-СС»
для
експлуатації
та
обслуговування
офісно-виробничої
будівлі
у
пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському районі м. Києва»
та розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.10.2016 №08/230-2259 (ПР-11399 від 14.09.2016.
кадастрова справа Є-1350, доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 14.09.2016
№ 08/231-3843/ПР) -м ат еріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.10.2016 вх. №08/18651 щодо пояснень до проекту рішення та з
пропозицією підтримати проект рішення.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/230-2259, проект рішення та пояснювальна
записка до нього, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 31.10.2016 вх. №08/18651 - на 27-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.10.2016 №08/230-2259, та повторно підтримати проект рішення «Про
продаж земельної ділянки приватному підприємству «МЕТАЛ-СС» для
експлуатації
та
обслуговування
офісно-виробничої
будівлі
у
пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському районі м. Києва», враховуючи лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2016 вх. №08/18651.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

чати Київської міськ
Балицька О. С., Непоп В. /., Шарій В. В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

6.13. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «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» та розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 28.10.2016 №08/230-2352 (ПР-11625 від 30.09.2016.
кадастрова справа А-22781, доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 03.10.2016
№ 08/231-4084/ПР) -м ат еріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 28.10.2016 №08/230-2352, проект рішення та пояснювальна
записка до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Врахувати частково зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.10.2016 №08/230-2352, та повторно 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;
- виключити з проекту рішення пункт 4;
- у пункті 1 проекту рішення виправити назву юридичної особи,
замінивши слова «товариству з обмеженою відповідальністю «КЖБУ БМУ-1»
словами «товариству з обмеженою відповідальністю «КЖБК БМУ-1».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

7.

Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
7.1.Розгляд кадастрових справ (продаж права оренди на земельні ділянки
на земельних торгах):

7.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1366
Проект рішення «Про продаж права оренди на земельну
ділянку на земельних торгах (аукціоні) для влаштування,
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на
вул. Колекторній, 46 у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-11687 від 04.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.10.2016 №08/231-4137/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах, а саме: земельна ділянка площею 2,1884 га на вул. Колекторній, 46 у
Дарницькому районі м. Києва для влаштування, експлуатації та
обслуговування відкритої автостоянки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж права оренди на
земельну ділянку на земельних торгах (аукціоні) для влаштування,
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на вул. Колекторній, 46
у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

7.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1367
Проект 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»
ПР-11929 від 18.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/231-4341/ПР).

Експертна
грошова
становить5251057 грн.

оцінка

земельної

ділянки

Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах, а саме: земельна ділянка площею 0,02067 га на вул. Електриків (біля
ГБК «Рибальський») в Оболонському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування магазину-автосалону.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О.Г. зняти з розгляду проект 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Киівсь
і
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1373
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу»
ПР-11929 від 26.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.10.2016 №08/231-4456/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 3,0211 га на просп. Степана
Бандери, 13-А в Оболонському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (торговельного комплексу з дворівневою
парковкою), що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕПІЦЕНТР К».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бродський В. Я., Семенець О. А., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.
участі

Рішення прийнято.

7.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1374
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу»
ПР-11928 від 26.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.10.2016 №08/231-4455/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Проектом ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 1,9793 га на просп. Степана
Бандери, 13а-15 в Оболонському районі м. Києва, для будівництва
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу, що підлягає
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ЕПІЦЕНТР К».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято.

7.2.Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних
ділянок):
7.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1347
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що підлягають продажу»
ПР-11396 від 13.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3826/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
прийнято рішення перенести розгляд на чергове засідання комісії.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-523 від 27.10.2016 з протоколу засідання
цієї комісії №25 від 19.10.2016).

Проектом ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок площами 0,0297 га та 0,0097 га на
вул. Андрія Малишка, 3-В, 3-Л у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування магазину, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «АРС-ЕН».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

пати Киіесі
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1 2 2 . СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1362
Повторний розгляд проекту 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 ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0120 га на вул. Євгена
Сверстюка, Зг у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлових приміщень, що підлягає продажу громадянці
Сліпець Галині Дмитрівні.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Свистунов О. В., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - відкласти розгляд проекту рішення;
друга - підтримати проект рішення.
1. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 (Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«проти» - немає, «утрималось» -12.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для відкладення проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
підтримки проекту рішення.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 11, «проти» - немає, «утрималось» 4
(Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.)

пати Київської 2
:ті в голосув
Рішення не прийнято.

Головуючим Міщенком О. Г.
винесено на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування В. В. Рослякова щодо повернення до розгляду проекту
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, кадастрова справа Є-1362).
Голосували: за повернення до розгляду проекту 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,
кадастрова справа Є-1362).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 12, «проти» - немає, «утрималось» З
(Картавий І. Л., Назаренко В.Е., Римаренко С. Г.).

пати Киівсь
Негрич М. М., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О. В., Назаренко В. Е.
Голосували: за підтримку проекту 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 №208/231-3912/ПР,
кадастрова справа Є-1362).

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

«утрималось»

-

З

чати Київсь
Негрич М. М., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1354
Повторний розгляд проекту 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 з рекомендаціями 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».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18 10.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання комісії, на яке запросити заявника.

.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0291 га на вул. Героїв Дніпра,
29-А в Оболонському районі м. Києва для будівництва експлуатації та
обслуговування павільйону-магазину, що підлягає продажу громадянці
Гаврилюк Нелі Петрівні.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В. О., Гаврилюк В. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення
земельної ділянки слово «будівництва», враховуючи рішення 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).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

пш

вської місьі
шсті в голосуві

Рішення прийнято.

7.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1210
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНИЙ ЕАЙ» для експлуатації та обслуговування
кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого
Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва»
ПР-9904 від 28.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2100/ПР).

Експертна грошова оцінка земельної ділянки становить
1 502 517,00 грн.
З урахуванням витягу №08/292-232 від 30.08.2016 з
протоколу №19 від 30.08.2016 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної
політики,
відповідно
до
якого
Департаменту земельних ресурсів виконавчого орану
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) рекомендовано доопрацювати проект
рішення з урахуванням інформації управління охорони
культурної
спадщини
Департаменту
культури
виконавчого орану Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
під час розгляду правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.06.2016
№08/230-1138 було прийнято рішення підтримати зауваження,
викладені у ньому, та направити проект рішення разом з
матеріалами кадастрової справи на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист П ГХ ТОВ «Зелений гай» від 19.09.2016 вх. №08/15681 щодо
повторного розгляду проекту рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування за підтримку чи за відхшення проекту рішення рішення не було прийнято, оскільки не набрало голосів.

Проектом ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0261 га на вул. Лаврській, 13
(колишня Січневого Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування кафе, що підлягає продажу підприємству
громадського харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНИЙ ЕАЙ».

зо

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Зельдіч С., Бродський В. Я., Петровець О. Ф.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Марченко В. П., Свистунов О. В., Дюжев С. А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - відхилити зауваження, викладені у витязі №>08/292-232 від
30.08.2016
з протоколу засідання №19 від 30.08.2016 постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики, та підтримати проект рішення;
друга - відкласти розгляд проекту рішення та направити його разом з
матеріалами кадастрової справи на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у витязі №08/292-232 від
30.08.2016 з протоколу засідання №19 від 30.08.2016 постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики, та підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
підприємству громадського харчування у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ЕАЙ» для експлуатації та обслуговування кафе
на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого Повстання, 27) у Печерському
районі м. Києва».
ЕІРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Міщенко О. Е., Зубко Ю. Е., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 8.

пати Київс
Балицька О. С., Харченко О. В., Михайленко В. О. участі в
голосуві
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відкладення розгляду проекту рішення та направлення його разом з
матеріалами кадастрової справи на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
2. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування у формі товариства
з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ЕАЙ» для експлуатації та
обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого Повстання, 27)
у Печерському районі м. Києва» та направлення його разом з матеріалами
кадастрової справи Є-1210 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ЕІРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Росляков В. В., Петровець О. Ф.)

пати Київс
Балицька О. С., Харченко О. В., Михайленко В. О. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа А-21493
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Литвиненку Леоніду Васильовичу для
експлуатації
та
обслуговування
магазину
на
бульв. Ярослава Гашека, 8 літ. «В» у Дніпровському
районі м. Києва»
ПР-11381 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3861/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-485 від 06.10.2016 з протоколу №23 від
28.09.2016 засідання цієї комісії).

Земельна ділянка площею 0,0200 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Литвиненку Леоніду Васильовичу для експлуатації та
обслуговування магазину на бульв. Ярослава Гашека, 8 літ. «В» у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київс
Балицька О. С., Негрич М. М., Харченко О. В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7707
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Альма-2»
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури,
об'єктів
зв'язку
та
дорожнього
господарства та озеленення і благоустрою території
загального користування на бульварі Дружби народів у
Печерському районі м. Києва»

ПР-11808 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4318/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується:
постійноюкомісією Київської міської ради з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу;
постійноюкомісією Київської міської ради з питань
транспорту, зв 'язку та реклами;
постійноюкомісією Київської міської ради з питань
екологічної політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «Альма-2» від 11.10.2016 вх. №08/1747 з проханням при
розгляді проекту рішення викласти цільове призначення земельної
ділянки у такій редакції: для експлуатації, обслуговування та
ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства та
озеленення і благоустрою території загального користування.

Земельна ділянка площею 0,0346 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Альма-2» земельної ділянки для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства та
озеленення і благоустрою території загального користування на бульварі
Дружби народів у Печерському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
виключити
з цільового
призначення
земельної ділянки
слово
«будівництва», враховуючи звернення заявника.
ПРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

пш
вської місьь
Негрич М. М., Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22565
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «НІКА-Д» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на просп. Космонавта Комарова, 28 у Солом'янському
районі м. Києва»
ПР-11028 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.08.2016 №08/231-3486/ПР).
Проект рішення відхилено постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної

політики (витяг №08/286-478 від 06.10.2016 з протоколу №23 від
28.09.2016 засідання цієї комісії).

Земельна ділянка площею 0,0100 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладені у витязі
№08/286-478 від 06.10.2016 з протоколу засідання цієї комісії №23 від
28.09.2016, відхилити проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «НІКА-Д» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельного павільйону на просп. Космонавта Комарова, 28
у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-4817
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для
паркування автотранспорту, облаштування відкритої
автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури та
обслуговування
населення
на
просп.
Академіка
Палладіна, 23 у Святошинському районі м. Києві»
ПР-8757 від 09.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-812/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (витяг
№08/289-207 від 30.09.2016 з протоколу засідання цієї комісії№18
від 23.09.2016).

Земельна ділянка площею 1,0355 га, у тому числі 0,7347 га в межах червоних
ліній, - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
комунальному
підприємству
«Київтранспарксервіс»
для
паркування
автотранспорту,
облаштування
відкритої
автостоянки
з
об'єктами
транспортної
інфраструктури
та
обслуговування
населення
на
просп. Академіка Палладіна, 23 у Святошинському районі м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської міської рі
ті в голосуві

:а

Рішення прийнято.

7.4.Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
7.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-2530
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«УКРРЯТВОД» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель та споруд на
вул. Лютневій, 58-ж у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-8744 від 08.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.02.2016 №08/231-786/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
розгляд проекту рішення відкладено та ухвалено направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики та для опрацювання робочою групою
під головуванням Картавого І.Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №29/288/02-12 з протоколу №12 від 08.06.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, відповідно до якого проект рішення
відхилено;
- протоколом засідання робочої групи від 26.07.2016 (реєстр.
№94 від 10.08.2016), відповідно до якого ухвалено передати
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування та розглянути
його за участю
представника постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 1,3807 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л., Новіков О. О., Коломієць О. М.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - відхилити рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладене у витязі №29/288/03-12 з
протоколу засідання №12 від 08.06.2016, та підтримати проект рішення;
друга - підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладене у витязі №29/288/03-12 з
протоколу засідання №12 від 08.06.2016, та відхилити проект рішення.
1. Голосували: за відхилення рішення постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики, викладеного у витязі №29/288/03-12 з

протоколу засідання №12 від 08.06.2016, та підтримку проекту рішення
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «УКРРЯТВОД»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель та
споруд на вул. Лютневій, 58-ж у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Непоп В. І.,
Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 10 (Марченко Р. В.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Картавий І. Л., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Росляков В. В.)

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
ті в голосуві
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за підтримку рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладеного у витязі №29/288/03-12 з
протоколу засідання №12 від 08.06.2016 та відхилення проекту рішення
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «УКРРЯТВОД»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель та
споруд на вул. Лютневій, 58-ж у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Марченко Р. В., Банас Д. М., Римаренко С. Г.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Непоп В. І., Баленко І. М., Бродський В. Я.,
Кримчак С.
О.,
Михайленко
В. О.,Петровець О. Ф.,
Росляков В.
Шарій В. В.)

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

7.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6651
Повторний розгляд
проекту рішення «Про передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»-2002»
земельної ділянки для реконструкції будівель блоку
холодильно-повітряно-машино-компресорної станції з
подальшим
обслуговуванням
та
експлуатацією
виробничо-складських
будівель
та
споруд
на
вул. Магнітогорській, 1 (літера XIII) у Деснянському
районі м. Києва»
ПР-8897 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-988/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його
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 №08/286463 від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 1,3353 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ЄВРОПЕЙСЬКА
ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ»-2002» земельної ділянки для реконструкції будівель блоку
холодильно-повітряно-машино-компресорної
станції
з
подальшим
обслуговуванням та експлуатацією виробничо-складських будівель та споруд
на вул. Магнітогорській, 1 (літера XIII) у Деснянському районі м. Києва» та
повернути його разом з матеріалами кадастрової справи Л-6651 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) до затвердження плану
зонування або детального плану цієї території або до прийняття
Верховною Радою України закону щодо зупинення дії заборони на
відведення земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 24
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Бродський В. Я., Баленко І. М.).

чати Київської міської рі
:а
Харченко О. В., Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7375
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТ ПРИРОДИ» земельної ділянки для рекреаційних
цілей на вул. Труханівській, 1 у Дніпровському районі
м. Києва»
ПР-10168 від 31.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2423/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
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 О. Г. Міщенка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 17.10.2016 (реєстр. №160 від
19.10.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме: передати
земельну ділянку в оренду на 10 років.

Земельна ділянка площею 0,5849 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Дюжев С. А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме: передати
земельну ділянку в оренду на 10 років, враховуючи протокол робочої групи
від 17.10.2016 (реєстр. №160 від 19.10.2016);
друга - за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
В. Е. Назаренка, відхилити проект рішення та повернути його разом з
матеріалами кадастрової справи Д-7375 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території.
1. Голосували: враховуючи протокол засідання робочої групи від 17.10.2016
(реєстр. №160 від 19.10.2016) за підтримку проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ПРИРОДИ»
земельної ділянки для рекреаційних цілей на вул. Труханівській, 1 у
Дніпровському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: передати
земельну ділянку в оренду на 10 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
В. Е. Назаренка, за відхилення проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ПРИРОДИ»
земельної ділянки для рекреаційних цілей на вул. Труханівській, 1 у
Дніпровському районі м. Києва» та повернення його разом з матеріалами
кадастрової справи Д-7375 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) до затвердження плану зонування або детального плану цієї
території або до прийняття Верховною Радою України закону щодо
зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок відповідно до
частини третьої статті 24 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«проти» - немає, «утрималось» - 14 (Міщенко О. 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., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В., Римаренко С. Г., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення не прийнято.

7.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7513
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОПРО»
земельної
ділянки
для
розміщення
та
обслуговування об'єкту енергетичної інфраструктури
(трансформаторної підстанції) на Набережно-Рибальській
дорозі в Оболонському районі м. Києва»
ПР-11430 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3867/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 розгляд
проекту рішення відкладено до прийняття рішення постійною комісією
Київської місько ї ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.
Відповідно до витягу №08/284-121 від 25.10.2016 з протоколу №25
від 24.10.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
житлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу будь-якого рішення цією комісією не ухвалено.

Земельна ділянка площею 0,0320 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О.Г. зняти з розгляду проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки для
розміщення та обслуговування об'єкту енергетичної інфраструктури
(трансформаторної підстанції)
на Набережно-Рибальській
дорозі
в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення прийнято.

7.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5547
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
територіальному медичному об’єднанню «ФТИЗІАТРІЯ»
у місті Києві земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд міжрайонного
диспансерного відділення №1 на вул. Перспективній, 6 у
Печерському районі м. Києва»
ПР-8820 від 11.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.02.2016 №08/231-878/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 25.04.2016
проект рішення було підтримано.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу №19 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров'я та соціального захисту від 14.09.2016,
відповідно до якого проект рішення відхилено.

Земельна ділянка площею 0,3375 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Соломкіна Н. А.
УХВАЛИЛИ: Відхилити рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров'я та соціального захисту, викладене в протоколі
засідання цієї комісії №19 від 14.09.2016, та повторно підтримати проект
рішення
«Про
передачу
територіальному
медичному
об’єднанню
«ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд міжрайонного диспансерного відділення
№1 на вул. Перспективній, 6 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення прийнято.

7.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21377
Повторний розгляд проекту рішення
земельної
ділянки
товариству
відповідальністю «МЕДІНКОМ» для
обслуговування
адміністративного
господарських будівель на вул. Олеся
Шевченківському районі м. Києва»

«Про передачу
з
обмеженою
експлуатації та
будинку
та
Гончара, 33-в у

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

ухвалено повернути проект рішення до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для з ’ясування
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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016 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 19.10.2016 вх. №08/17901 щодо
винесення проекту рішення на розгляд найближчого засідання
комісії.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа А-21790
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КЛУБ «Т-2» договорів
оренди земельних ділянок для
експлуатації та

обслуговування будівлі магазину на вул. Лятошинського,
18-6 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до
них»
ПР-10769 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/231-3224/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договори оренди
земельних ділянок від 25.11.2010 №79-6-00796 та від 25.11.2010 №79-6-00795
площами 0,0124 га (в межах червоних ліній) та 0,1060 га
та внести зміни до них, а саме:
- слова «для реконструкції з подальшими експлуатацією та обслуговуванням
будівлі магазину» замінити словами «для експлуатації та обслуговування
будівлі магазину».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відкласти розгляд проекту рішення, Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати акт обстеження та матеріали фотофіксації
існуючого стану земельної ділянки;
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КЛУБ «Т-2» договорів оренди земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування будівлі магазину на
вул. Лятошинського, 18-6 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін
до них».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Непоп В. І., Римаренко С. Г.,
Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 8 (Марченко Р. В.,
Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Бродський В. Я., Петровець О. Ф.,
Назаренко В. Е., Росляков В. В.).

пати Київської місі
в голосуванні не брали.

ш

сті

Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію: відкласти розгляд проекту рішення,
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) надати акт обстеження та
матеріали фотофіксації існуючого стану земельної ділянки.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «КЛУБ «Т-2» договорів оренди
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівлі магазину на
вул. Лятошинського, 18-6 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін
до них» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити представника заявника.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану земельної
ділянки.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання відповіді
від Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської місі
в голосуванні не брали.

са

сті

Рішення прийнято.

7.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21782
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної ділянки
для облаштування теренкурних маршрутів та будівництва
спортивного знаряддя (з максимальним збереженням
зелених насаджень) (для розширення учбово-спортивної
бази «Конча-Заспа») на Столичному шосе, 45 (між
існуючими
футбольними
полями
та
медикореабілітаційним центром спортивної бази «Конча-Заспа»)
у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11464 від 21.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3903/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту.
До Київської міської ради надійшов лист Березницької Я. П. та
ін. від 03.10.2016 вх. №Б-16648/1 щодо категоричних заперечень
проти поновлення договору оренди земельної ділянки, повернення її
до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та
вирішення питання будівництва соціального центру.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.10.2010 №79-6-00785 площею 5,1300 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги висновок постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладений у витязі з
протоколу №21 від 19.10.2016 (вих. №08/285-245 від 28.10.2016) засідання
цієї комісії.
2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договір оренди земельної ділянки від 04.10.2010
№79-6-00785 на 5 років площею 5,1300 га для облаштування теренкурних
маршрутів та будівництва спортивного знаряддя (з максимальним
збереженням зелених насаджень) (для розширення учбово-спортивної бази
«Конча-Заспа») на Столичному шосе, 45 (між існуючими футбольними
полями та медико - реабілітаційним центром спортивної бази «Конча-Заспа»)
у Голосіївському районі м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.10.2010 №79-6-00785 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 міста Києва, 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.).

чати Київської міської рі
ш
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21783
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування учбово-спортивної
бази «Конча-Заспа» на Столичному шосе, 45 у
Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11481 від 23.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.09.2016 №08/231-3939/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту.
До Київської міської ради надійшов лист Березницької Я. П. та
ін. від 03.10.2016 вх. №Б-16648/1 щодо категоричних заперечень

проти поновлення договору оренди земельної ділянки, повернення її
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
вирішення питання будівництва соціального центру.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 23.11.2006 №79-6-00452 (із змінами, внесеними
договором від 15.12.2014 №203) площею 5,5324 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги висновок постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладений у витязі з
протоколу №21 від 19.10.2016 (вих. №08/285-249 від 28.10.2016) засідання
цієї комісії.
2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договір оренди земельної ділянки від 23.11.2006
№79-6-00452 (зі змінами, внесеними договором від 15.12.2014 №203) на 10
років площею 5,5324 га для експлуатації та обслуговування учбово-спортивної
бази «Конча-Заспа» на Столичному шосе, 45 у Голосіївському районі
м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
23.11.2006 №79-6-00452 (зі змінами, внесеними договором від 15.12.2014
Л9203) на 10 років та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №«195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

пати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21784
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної ділянки
для облаштування теренкурних маршрутів та будівництва
спортивного знаряддя (з максимальним збереженням
зелених насаджень) (для розширення учбово-спортивної
бази «Конча-Заспа») на Столичному шосе, 45 (у 4-му
кварталі Конча-Заспівського лісництва) у Голосіївському
районі м. Києва»
ПР-11465 від 21.09.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3906/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту.
До Київської міської ради надійшов лист Березницької Я. П. та
ін. від 03.10.2016 вх. №Б-16648/1 щодо категоричних заперечень
проти поновлення договору оренди земельної ділянки, повернення її
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
вирішення питання будівництва соціального центру.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.10.2010 №79-6-00786 площею 9,8000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги висновок постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладений у витязі з
протоколу №21 від 19.10.2016 (вих. №08/285-248 від 28.10.2016) засідання
цієї комісії.
2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договір оренди земельної ділянки від 04.10.2010
№79-6-00786 на 5 років площею 9,8000 га для облаштування теренкурних
маршрутів та будівництва спортивного знаряддя (з максимальним
збереженням зелених насаджень) (для розширення учбово-спортивної бази
«Конча-Заспа») на Столичному шосе, 45 (у 4-му кварталі Конча-Заспівського
лісництва) у Голосіївському районі м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.10.2010 №79-6-00786 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 міста Києва, 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.).

паї
рі
са
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21785
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування футбольних полів
(для розширення учбово-спортивної бази «Конча-Заспа»)

на Столичному
м. Києва»

шосе,

45

у

Голосіївському

районі

ПР-11467 від 21.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3904/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради освіти, науки, сім'ї, молоді та
спорту.
До Київської міської ради надійшов лист Березницької Я. П. та
ін. від 03.10.2016 вх. №Б-16648/1 щодо категоричних заперечень
проти поновлення договору оренди земельної ділянки, повернення її
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
вирішення питання будівництва соціального центру.

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.10.2010 №79-6-00784 площею 2,8635 га, в тому числі
площею 0,4165 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги висновок постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім 'ї, молоді та спорту викладений у витязі з
протоколу №21 від 19.10.2016 (вих. №08/285-246 від 28.10.2016) засідання
цієї комісії.
2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договір оренди земельної ділянки від 04.10.2010
№79-6-00784 на 5 років площею 2,8635 га, в тому числі площею 0,4165 га в
межах червоних ліній, для експлуатації та обслуговування футбольних полів
(для розширення учбово-спортивної бази «Конча-Заспа») на Столичному
шосе, 45 у Голосіївському районі м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.10.2010 Л979-6-00784 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 ЛЬ195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21786
Проект рішення «Про поновлення ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
футбольних полів (для розширення учбово-спортивної
бази «Конча-Заспа») на Столичному шосе, 45 у
Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11466 від 21.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3905/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту.
До Київської міської ради надійшов лист Березницької Я. П. та
ін. від 03.10.2016 вх. №Б-16648/1 щодо категоричних заперечень
проти поновлення договору оренди земельної ділянки, повернення її
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
вирішення питання будівництва соціального центру.

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.05.2011 №79-6-00807 площею 3,7900 га, в тому числі
площею 0,6553 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги висновок постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту викладений у витязі з
протоколу №21 від 19.10.2016 (вих. №08/285-247 від 28.10.2016) засідання
цієї комісії.
2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договір оренди земельної ділянки від 04.05.2011
№79-6-00807 на 5 років площею 3,7900 га, в тому числі площею 0,6553 га в
межах червоних ліній, для будівництва, експлуатації та обслуговування
футбольних полів (для розширення учбово-спортивної бази «Конча-Заспа») на
Столичному шосе, 45 у Голосіївському районі м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.05.2011 Л979-6-00807 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 ЛЬ195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22828
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816»
ПР-11754 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4268/ПР).

Проектом ріш ення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816, укладеного між Київською міською
радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СІКС СТАРС ХОЛДІНГ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Турець В. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції', а саме:
- підтримати проект рішення;
- відкласти розгляд проекту рішення та створити робочу групу для
додаткового вивчення цього питання;
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 (Міщенко О. Г., Харченко О. В., Баленко І. М.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В.), «проти» - немає, «утрималось» 5 (Турець В. В., Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

чати Київської міської рі
ш
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію: відкласти розгляд проекту рішення та
створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816» .
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Кримчака С. О., Петровця О. Ф. 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.

чати Київської міської рі
ш
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22793
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕТОН»
договору оренди земельної ділянки для реконструкції і
будівництва, експлуатації і обслуговування складських
приміщень та електромонтажного виробництва на
вул. Сумській, 3 у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11834 від 19.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/231-4354/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 17.10.2005 №79-6-00361.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕЛЕТОН» договір оренди земельної ділянки від 17.10.2005 №79-6-00361 на 1
рік площею 1,2357 га для реконструкції, будівництва, експлуатації і
обслуговування складських приміщень та електромонтажного виробництва на
вул. Сумській, 3 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
17.10.2005 №79-6-00361 на 1 р ік 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» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е.).

чати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21038
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР» договору

оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації
та
обслуговування
торговельного
комплексу
на
вул. Крайній, 1-Е у Деснянському районі м. Києва та
внесення змін до нього»
ПР-9526 від 06.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.04.2016 №08/231-1745/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-284 від 07.08.2016 з протоколу №16 від
01.06.2016 засідання цієї комісії).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 05.05.2004 №62-6-00135 (із змінами, внесеними
договором від 12.12.2012 №62-6-00608) площі 0,2089 га та 0,7669 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР» договору оренди земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на
вул. Крайній, 1-Е у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е.)

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію щодо відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР» договору оренди земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на
вул. Крайній, 1-Е у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:' «за» - 3 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«проти» - немає, «утрималось» - 12.

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

УХВАЛИЛИ: відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАІР» договору оренди земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
комплексу на вул. Крайній, 1-Е у Деснянському районі м. Києва та внесення
змін до нього» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.5.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21416
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Чирченку Павлу Івановичу договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування художньої майстерні та магазину на
Дніпровській набережній, 5 а у Дніпровському районі
м. Києва»
ПР-11022 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.08.2016 №08/231-3487/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 10.08.2004 №66-6-00180 площею 0,0068 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній
особі - підприємцю Чирченку Павлу Івановичу договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування художньої майстерні
та магазину на Дніпровській набережній, 5а у Дніпровському районі м. Києва»
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї
гької рі
са
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22820
Проект рішення «Про поновлення

ПРИВАТНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
ПАЛИВНОЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ»
договору
оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
виробничо-складських приміщень на вул. Павла Дибенка,
6 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до
нього» П Р -11833 від 19.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.10.2016 №08/231-4350/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист
ПП
«УКРАЇНСЬКА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» від 27.10.2016 вх. №08/18549 щодо доповнення
проекту рішення абзацом: «У разі необхідності проведення
реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної, проектно-кошторисної документації вирішувати в
порядку, визначеному чинним законодавством України».

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 14.01.2001 №78-6-00028 площа 0,2838 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «акціонерне товариство закритого виду «Українська паливноенергетична компанія» замінити словами «ПРИВАТНЕ ПІДРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» у відповідних
відмінках;
- слова «у Мінському районі» замінити словами «в Оболонському районі».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
виробничо-складських приміщень на вул. Павла Дибенка, 6 в Оболонському
районі м. Києва та внесення змін до нього» з рекомендаціями, а саме:
доповнити проект рішення пунктом 4.4 такого змісту: «У разі
необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання
оформлення дозвільної, проектно-кошторисної документації вирішувати в
порядку, визначеному чинним законодавством України».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Г.).

пати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22215
Проект рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «ІНТГР-МАРС» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування літнього

майданчика на вул. Архітектора Городецького, 4 (літера
Б) у Печерському районі м. Києва»
ПР-9833 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2181/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00358 площею 0,0223 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «ІНТЕР-МАРС» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування літнього майданчика на вул. Архітектора
Городецького, 4 (літера Б) у Печерському районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та матеріалами фотофіксації існуючого стану земельної
ділянки.
3. Звернутись до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості поновлення договору оренди земельної
ділянки від 13.04.2006 №82-6-00358 приватному підприємству «ІНТЕРМАРС».
4. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22215 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, оскільки земельна ділянка потрапляє до території
існуючих парків.
5. 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.
6. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, а також отримання відповідей від Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації, 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської міської рі
:а
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20955
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ПЕЧЕРСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ»
договору
оренди
земельної ділянки для будівництва адміністративноділового центру з подальшими його експлуатацією та
обслуговуванням у проїзді Військовому, 8 у Печерському
районі м. Києва»
ПР-11913 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2181/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00358 площею 0,0223 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ПЕЧЕРСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» договір оренди земельної
ділянки від 18.04.2008 №82-6-00495 (з урахуванням договору №82-6-00555 від
14.07.2009) на 5 років площею 0,3168 га для будівництва адміністративноділового центру з подальшими його експлуатацією та обслуговуванням у
проїзді Військовому, 8 у Печерському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.04.2008 №82-6-00495 (з урахуванням договору №82-6-00555 від 14.07.2009)
на 5 років та приведення умов договору у відповідність до законодавства у
порядкуу 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.
ПРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення прийнято.

7.5.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22520
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному товариству «ПАРФУМ» договору на право
тимчасового користування землею (в тому числі на

умовах оренди) від 11.06.1997 № 75-5-00013 (зі змінами,
внесеними угодою від 05.11.2007 № 75-6-00367 та
договором від 21.04.2016 № 1444) для обслуговування та
експлуатації адмінбудинку та складських приміщень на
вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі
м. Києва»
ПР-11618 від 28.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4022/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від
11.06.1997 №75-5-00013 (зі змінами, внесеними угодою від 05.11.2007 №75-600367 та договором від 21.04.2016 №1444) площа 1,0323 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «ПАРФУМ» на
10 років договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на
умовах оренди) від 11.06.1997 №75-5-00013 (зі змінами, внесеними угодою від
05.11.2007 №75-6-00367 та договором від 21.04.2016 №1444) площею
1,0323 га для обслуговування та експлуатації адмінбудинку та складських
приміщень на вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 11.06.1997
№75-5-00013 (зі змінами внесеними угодою від 05.11.2007 №75-6-00367 та
договором від 21.04.2016 №21444) 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 №2195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Негрич М. М.
участі
Рішення прийнято.

7.5.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18843
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КОЛО» договору оренди
земельної ділянки для будівництва з подальшою
експлуатацією
торговельного
павільйону
на
просп. Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва»
ПР-10688 від 11.07.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3094/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-427 від 09.09.2016 з протоколу №21 від
31.08.2016) засідання цієї комісії.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 19.07.2001 №88-6-00023 площа 0,0510 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «КОЛО» договору оренди
земельної ділянки для будівництва з подальшою експлуатацією торговельного
павільйону на просп. Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану земельної
ділянки та довідку Держ авної податкової інспекції у Шевченківському
районі Головного управління Держ авної фіскальної служби у м. Києві щодо
відсутності заборгованості по орендній платі у товариства з обмеженою
відповідальністю «КОЛО» на сьогоднішній день.
3. Звернутись до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості поновлення договору оренди земельної
ділянки
від
19.07.2001 №88-6-00023
товариству з
обмеженою
відповідальністю «КОЛО».
4. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-18843 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
5. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами, а також отримання відповідей від
Ш евченківської районної в місті Києві державної адміністрації та
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосу»
брали.
Рішення прийнято.

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

7.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21572
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «К-Б-К»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничих будівель і
споруд товариства на вул. Новопирогівській, 56 у
Голосіївському районі м. Києва»
ПР-8901 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-971/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням Ю. Г. Зубка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №156 від
18.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 06.05.2010 №79-6-00755 площа 8,8876 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «К-Б-К» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративновиробничих будівель і споруд товариства на вул. Новопирогівській, 56 у
Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21572 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
ті в голосу <
брали.
Рішення прийнято.

7.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21200
Повторний розгляд 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»
ПР-8516 від 26.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.01.2016 №08/231-589/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016 під
час голосування за підтримку та відхшення проекту рішення
рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 договір оренди земельної
ділянки від 09.11.2009 №62-6-00539 площею 0,4499 га (у тому числі в межах
червони ліній 0,2469 га).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
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» - 4 (Бродський В.
Я., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

пати Київсь
ті в голосу і
брали.
Рішення не прийнято.

7.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14729
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Чинбар» договору
оренди
земельної ділянки
для
експлуатації та
обслуговування виробничо-складських будівель і споруд
(без права будівництва капітальних споруд) на
вул. Куренівській, 21 в Оболонському районі м. Києва»
ПР-9223 від 11.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.04.2016 №08/231-1366/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
ухвалено рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його 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 №08/286463 від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 01.09.2004 №78-6-00203 площею 0,6548 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Чинбар» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель і
споруд (без права будівництва капітальних споруд) на вул. Куренівській, 21 в
Оболонському районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану земельної
ділянки.
3. Звернутись до Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості поновлення договору оренди земельної
ділянки від 01.09.2004 №78-6-00203 публічному акціонерному товариству
«Чинбар».
4. Повернутися до розгляду цього питання після отримання відповідей
від Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосуі
брали.
Рішення прийнято.

1.1. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
1.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9455
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Максименку Анатолію Дмитровичу, Бойко
Оксані Анатоліївні та Максименку Сергію Анатолійовичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Холмогорській,
46/8 у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-11704 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.10.2016 №08/231-4178/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявників Максименка А. Д. від 10.10.2016 вх. №08/М-11750,
Максименка С.А. від 25.10.2016 вх. №08/М-12364, Бойко О.А. від
25.10.2016 вх. №08/Б-12365 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0943 га - у спільну часткову власність:
- частка громадянина Максименко А.Д. - 1/3 від 0,0943 га;
- частка громадянки Бойко О. А. - 1/3 від 0,0943 га;
- частка громадянина Максименко С. А. - 1/3 від 0,0943 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Максименку Анатолію Дмитровичу, Бойко Оксані
Анатоліївні та Максименку Сергію Анатолійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Холмогорській, 46/8 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Кіїівсь
ті е голосуі
брали.
Рішення прийнято.

1.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9226
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Вербицькому Сергію Івановичу земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 42-а у
Дарницькому районі м. Києва»
ПР-10605 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3129/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявника - гр. Шостак В. Н. від 15.08.2016 вх.
№08/В-9811 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слів «будівництво і».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Вербицькому Сергію Івановичу земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Гоголя, 42-а у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва
та», враховуючи звернення представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
ті в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9233
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Казімку Івану Івановичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лєрмонтова, 28-в у Дарницькому районі
м. Києва»
ПР-10557 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3170/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявника - гр. Шостак В. І. від 11.10.2016
№08/К-11796 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0730 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Казімку Івану Івановичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лєрмонтова, 28-в 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
ті в голосуі
брали.
Рішення прийнято.

ЇЛА. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9448
Проект
рішення
«Про
приватизацію
громадянці
Потольчак Валентині Іванівні земельної ділянки для

будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 30-т у
Дарницькому районі м. Києва»
ПР-11298 від 06.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3743/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявниці - гр. Шостак В. І. від 11.10.2016
№08/П-11798 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
Потольчак Валентині Іванівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Березневій, 30-т у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення представника заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Киіесі
ті в голосу <
брали.
Рішення прийнято.

7.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
7.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9324
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Коник Любові Іванівні,
Ковальчук Тамарі Максимівні та Ковалю Віталію
Максимовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Трахтемирівській, 2-а у Голосіївському районі
м. Києва»
ПР-9538 від 06.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.04.2016 №08/231-1697/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
ухвалено підтримати проект рішення та відкласти винесення його
на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану цієї території.

Виноситься на повторний розгляд у зв 'язку з надходженням до
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування листа заявників від 21.10.2016
вх. №08/КО-12194 щодо виключення з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0700 га - у спільну часткову власність:
частка Коник Л. І.-1/2 від 0,0700 га;
частка Ковальчук Т. М. - 1/4 від 0,0700 га;
частка Ковальчук В. М. - 1/4 від 0,0700 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Коник Любові Іванівні, Ковальчук Тамарі Максимівні та
Ковалю Віталію Максимовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Трахтемирівській, 2-а у
Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. /., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М,, Непоп В. І. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

7.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9401
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Мартиненко Любові Володимирівні земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Левадній, 1-А у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-10133 від 26.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2395/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 16.06.2016 вх. №08/М-7438 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №149 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований від 13.10.2016 №149, підтримати проект рішення «Про
приватизацію громадянці Мартиненко Любові Володимирівні земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Левадній, 1-А у Дарницькому районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Непоп В. І. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

7.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9188
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Данильченко Ларисі
Олександрівні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у Дарницькому районі
м. Києва»
ПР-9456 від 01.04.2016
(доручення КМР від 04.04.2016 №08/231-1619/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
було ухвалено підтримати проект рішення та не виносити його на
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї
території.
Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії
04.10.2016, розгляд проекту рішення було перенесено.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
представника заявниці - гр. Васько І. П. від 04.10.2016
№08/Д-11553 щодо розгляду можливості надання земельної ділянки
«для експлуатації та обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Данильченко Ларисі Олександрівні земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у Дарницькому районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної

ділянки слова «будівництва та», враховуючи звернення представника
заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. /., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Непоп В. І. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

7.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9221
Повторний 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»
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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №167 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований від 25.10.2016 №167, підтримати 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» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення представника
заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Непоп В. І. участі в
голосуві

Рішення прийнято.

7.9. П овторний 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 Департамент
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для підготовки
проекту рішення про відмову.
Виносився на повторний розгляд на засідання постійної комісії
18.10.2016 згідно з листом Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.10.2016 вх. №08/16928 щодо
повторного розгляду проекту рішення. Ухвалено перенести розгляд
проекту рішення на наступне засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Харченко О. В,
Свистунов О. В.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення;
- за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову в передачі земельної ділянки заявнику на виконання
рішення постійної комісії від 01.03.2016 (протокол №5).
1. Голосували: за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 8 (Турець В. В., Харченко О. В,

Марченко Р. В., Картавий І. Л, Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Банас Д. М.,
Росляков В. В.).

чати Київської міської рі
ш
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію - щодо відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину
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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 (Картавий І. Л, Назаренко В. Е., Харченко О. В,
Марченко Р. В., Банас Д. М. Римаренко С. Г., Росляков В. В.), «проти» - немає,
«утрималось» - 9 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.).

чати Київської міської рі
:а
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування третю пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. щодо підготовки Департаментом земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проекту рішення про відмову в передачі земельної ділянки
заявнику на виконання рішення постійної комісії від 01.03.2016 (протокол М5).
3. Голосували: за підготовку Департаментом земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проекту рішення про відмову в передачі 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 виконання рішення
постійної комісії від 01.03.2016 (протокол №5).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 (Харченко О. В, Марченко Р. В., Назаренко В. Е.,
Банас Д. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В.),
«проти» - немає, «утрималось» - 8 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шарій В. В.)

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Картавий І. Л.,
сті в голосуі
Рішення не прийнято.

7.9.2. 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. №109
від 21.09.2016),
відповідно до якого постійній комісії
рекомендовано підтримати проект рішення. Під час голосування
рішення було прийнято.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Дюжев С. А., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення за пропозицією члена постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е.
1. 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» - 16.

пати Київської міської рі
:а
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В.Е.
щодо відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Баленко І. М.).

чати Київської міської рі
:а
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10644
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Пархомцю Степану Йосиповичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а у Голосіївському
районі м. Києва»
ПР-10649 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3130/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №148 від
13.10.2016), 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 07.10.2016,
зареєстрований від 13.10.2016 №148, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Пархомцю Степану Йосиповичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї

гької рі
сті в голосуі

ш

Рішення прийнято.

7.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22200
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Живиці Станіславу Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бродівській, 219-6 у Голосіївському
районі м. Києва»
ПР-10803 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3203/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №150 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0595 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований від 13.10.2016 №150, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Живиці Станіславу Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 219-6 у
Голосіївському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї

рі

са

сті е голосуі
Рішення прийнято.

7.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12562
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Галушці Миколі Юхимовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Вітавській, 57 у Голосіївському районі
м. Києва»
ПР-10291 від 09.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 №08/231-2591/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №168 від
25.10.2016), 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 21.10.2016,
зареєстрований від 25.10.2016 №168, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Галушці Миколі Юхимовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 57 у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської міської рі
:а
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21699
Повторний розгляд проекту 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням В.Е. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №171 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення та повернути його разом з матеріалами

кадастрової справи до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), а також доручити Департаменту
земельних ресурсів зв'язатися з заявником для забезпечення
подальшого розгляду проекту рішення в його присутності.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований від 25.10.2016 №171, відхилити 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської міської рі
ш
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-4635
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кадусі Сергію Георгійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Липовій, 3 у Дарницькому
районі м. Києва»
ПР-8660 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.02.2016 №08/231-717/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його
разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом
№29/288/03-18 з протоколу №18 від 21.09.2016 постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики, відповідно до
якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0793 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину Кадусі
Сергію Георгійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Липовій, 3 у Дарницькому районі м. Києва» та відкладення 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» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Зубко Ю. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.)

паї

рі

ш

сті е голосуі
Рішення не прийнято.

7.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2907
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Задерейку Івану Сергійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Криничній, 3 у Дарницькому районі
м. Києва»
ПР-10840 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.07.2016 №08/231-3038/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №147 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0959 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований від 13.10.2016 №147, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Задерейку Івану Сергійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Криничній, 3 у Дарницькому районі
м. Києва».
2.
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.

паї

гької рі
сті в голосуі

ш

Рішення прийнято.

7.9.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5398
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кустову Володимиру Омельяновичу, члену
садівничого товариства «Дніпро-1» Дарницького району
м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 у Дарницькому
районі м. Києва»
ПР-10498 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2928/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №151 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0592 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований від 13.10.2016 №151, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Кустову Володимиру
Омельяновичу, члену
садівничого товариства «Дніпро-1» Дарницького району м. Києва земельної
ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 у
Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї

рі

са

сті е голосуі
Рішення прийнято.

7.9.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10146
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Недільку Олексію Прокоповичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Льва Толстого, 24-а у Дарницькому
районі м. Києва»
ПР-8836 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-919/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
ухвалено рішення підтримати проект рішення та відкласти
винесення його на розгляд пленарного засідання сесії Київської
міської ради до затвердження плану зонування або детального
тану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявника від
13.10.2016 вх. №08/Н-11929 щодо повторного розгляду проекту
рішення та виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0840 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Недільку Олексію Прокоповичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Льва Толстого, 24-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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської міської рі
ік
брали.

ш
сті в голосу

Рішення прийнято.

7.9.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12451
Повторний 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»
ПР-11129 від 22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3596/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0645 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської міської рі
ік
брали.

:а
сті в голосу

Рішення прийнято.

7.9.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А -16362
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Пузанову Дмитру Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Ушицькій, 42-6 у
Деснянському районі м. Києва»
ПР-10391 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2824/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
04.10.2016 розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №169 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0430 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований від 25.10.2016 №169, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Пузанову Дмитру Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ушицькій, 42-6 у
Деснянському районі м. Києва».

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

пати Київської міської рі
к
брали.

ш
сті в голосу

Рішення прийнято.

7.9.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8734
Повторний 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»
ПР-11138 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3603/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
18.10.2016 розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №165 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення та відкласти винесення його на
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження плану зонування або детального тану цієї
території.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований від 25.10.2016 №165, підтримати 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».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської міської рі

:а
сті в голосу

брали.

Рішення прийнято.

7.10. Розгляд
кадастрових
П АТ «КИЇВЕНЕРГО»):
7.10.1. СЛУХАЛИ:

справ

(надання/передача

Кадастрова справа Д-6057
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КИЇВЕНЕРГО» для експлуатації та обслуговування
трансформаторної
підстанції
(ТП-1212)
на
вул. Лейпцизькій,6 (літера Д) у Печерському районі
м. Києва»
ПР-8759 від 09.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-811/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0080 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-1212) на
вул. Лейпцизькій,6 (літера Д) у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

пати Кіїівсь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М., Непоп В. І. участі в
голосуві
Рішення не прийнято.

7.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21968
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.
Набережно-Хрещатицькій, 13-15 у Подільському районі
м.
Києва
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для будівництва з
подальшою експлуатацією фізкультурно-оздоровчого
комплексу»
ПР-8749 від 08.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 19.02.2016 №08/231-994/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли:
лист
Інституту
вугільних енерготехнологій
(ІВЕ)
Національної академії наук України від 01.04.2016 вх.
№08/5565 щодо вжиття заходів для повернення земельної
ділянки Національній академії наук України;
лист
Інституту
вугільних енерготехнологій
(ІВЕ)
Національної академії наук
України від
08.04.2016
вх. №08/5961 щодо надання та долучення до справи документів
та обов'язкового їх урахування при розгляді справи А-21968.

Земельна ділянка площею 0,3874 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Воробець Д. В., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Набережно-Хрещатицькій, 13-15 у Подільському районі м. Києва
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для
будівництва
з
подальшою
експлуатацією
фізкультурно-оздоровчого
комплексу».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О. В., Банаса Д. М., Назаренка В.Е. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Харченка О. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОЕОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Непоп В. І.).

пати Київсь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі е голосуванні
али.
Рішення прийнято.

7.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7001
Проект
рішення «Про
передачу
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВЕНЕРЕО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції (ТП-2788) на вул. Миколи
Василенка, 5 (літ. Ф) у Солом’янському районі м. Києва»
ПР-8455 від 22.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.01.2016 №08/231-528/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0070 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенко О. Г. підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2788) на
вул. Миколи Василенка, 5 (літ. Ф) у Солом’янському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: передати земельну ділянку в оренду на 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Киіесь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6951
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції (ТП-2524) на вул. Героїв
Севастополя, 8 (літ. Б) у Солом’янському
районі
м. Києва»
ПР-8646 від 03.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.02.2016 №08/231-687/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0081 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенко О. Г. підтримати проект рішення «Про передачу публічному
акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2524) на вул. Героїв
Севастополя, 8 (літ. Б) у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: передати земельну ділянку в оренду на 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київсь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі е голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5484
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КИЇВЕНЕРГО» для експлуатації та обслуговування
розподільчого пункту (РП-218) на вул. Відпочинку, 11
(літ. В) у Святошинському районі м. Києва»
ПР-8553 від 11.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.01.2016 №08/231-396/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0218 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенко О. Г. підтримати проект рішення «Про передачу земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-218) на
вул. Відпочинку, 11 (літ. В) у Святошинському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: передати земельну ділянку в оренду на 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київсь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.10.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6208
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КИЇВЕНЕРГО» для експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції (ТП-2367) на вул. Блюхера,
12-а (літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва»
ПР-9108 від 29.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.03.2016 №08/231-1198/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0081 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенко О. Г. підтримати проект рішення «Про передачу земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2367) на
вул. Блюхера, 12-а (літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: передати земельну ділянку в оренду на 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київсь
Баленко І. М., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі е голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.11. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки) :
7.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21827
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Миколи Ушакова, 1 у Святошинському районі
м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДСЕРВІС-5» для будівництва житлових будинків»
ПР-10537 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2891/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист від 04.10.2016 вх. №32619 щодо якнайшвидшого розгляду
проекту рішення.

Земельна ділянка площею 1,7886 га - та її поділ на чотири земельні ділянки
площами 0,4106 га, 0,5657 га, 0,4122га та 0,4001 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Миколи

Ушакова, 1 у Святошинському районі м. Києва товариству з обмеженою
відповідальністю «БУДСЕРВІС-5» для будівництва житлових будинків».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернутися до
балансоутримувачів житлових будинків розташованих на земельній
ділянці по вул. Миколи Ушакова, 1 у Святошинському районі м. Києва з
пропозицією прискорити оформлення земельних ділянок під вказаними
будинками.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Киіесь
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.12. П овторний розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди
земельних ділянок):
7.12.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22376
Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 15.05.2007 № 63-600412 (зі змінами внесеними договором від 22.12.2011
№ 63-6-00635), укладеного між Київською міською радою
та приватному акціонерному товариству «ПОЗНЯКИЖИЛ-БУД» для будівництва житлового будинку з
об'єктами громадського
обслуговування,
офісними
приміщеннями
та
підземною
автостоянкою
на
вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-9731 від 15.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1857/ПР).
Проект рішення та правовий висновок управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради №08/230-1359 від
13.07.2016 були підтримані постійною комісією Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/2802179 від 21.09.2016 з протоколу №29/42 від 14.09.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку, відповідно до якого проект
рішення підтримано з рекомендаціями, а саме: пункт 2.2 проекту
рішення викласти у новій редакції: «Розірвати договір оренди
земельної ділянки між Київською міською радою та приватному
акціонерному товариству «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» за умови
сплати єдиним платежем до бюджету м. Києва суми орендної
плати за рік, протягом одного місяця з моменту набрання
чинності цим рішенням».

Земельна ділянка площею 0,5034 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку, викладене у витязі
№08/280-2179 від 21.09.2016 з протоколу №°29/42 від 14.09.2016 та
підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 15.05.2007 № 63-6-00412 (зі змінами внесеними договором від
22.12.2011 № 63-6-00635), укладеного між Київською міською радою та
приватному
акціонерному
товариству
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
для
будівництва житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування,
офісними приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у
Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: пункт 2.2 проекту
рішення викласти у новій редакції: «Розірвати договір оренди земельної
ділянки між Київською міською радою та приватному акціонерному
товариству «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» за умови сплати єдиним платежем
до бюджету м. Києва суми орендної плати за рік, протягом одного місяця з
моменту набрання чинності цим рішенням».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
8.1.Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок, надання згоди на поділ земельної ділянки):
8.1.1. 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання комісії та Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) доручено до наступного засідання комісії надати
інформацію щодо терміну дії договору оренди та розміру орендної
плати земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 7,1870 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-26170
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Сироті
Анні
Олександрівні
на
вул. Новобродівській, 13 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10486 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2885/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сироті Анні Олександрівні на вул. Новобродівській, 13 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Рішення прийнято.

8.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26518
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Лісниченку
Сергію
Васильовичу
у
пров. Ясинуватому, 9-а у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10719 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3028/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лісниченку Сергію Васильовичу у пров. Ясинуватому, 9-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ^
Турець В. В Б а л и ц ь к а О. С., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25466
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лізавенку Валерію Олександровичу на
вул. Любомирській, 36а у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10647 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3061/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов

лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.10.2016 № 057021-08/1-11749-11544 про повернення справи
на доопрацювання у зв'язку із зверненням заявника про
призупинення розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.10.2016 № 057021-08/1-11749-11544, повернути проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Лізавенку Валерію Олександровичу на вул.
Любомирській, 36а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» разом з
матеріалами
справ и-клопотання К-25466 на доопрацювання
до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ;
Турець В. В., Балицька О. С, Зубко Ю. /., Михайленко В. О.,
сті в голосуі
Рішення прийнято.

8.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26589
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Микитчику Василю Васильовичу на
вул. Левадній, 35-6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10403 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2884/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Микитчику Василю Васильовичу на вул. Левадній, 35-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

2

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
сті в голосуі
Рішення не прийнято.

8.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26871
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бондарю Володимиру Михайловичу у
пров. 3-му Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10475 від 02.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2883/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 громадянину
Бондарю Володимиру Михайловичу у пров. 3-му Садовому, 21 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену е проекті
рішення земельну ділянку немає детального плану території,
затвердженого відповідно до чинного законодавства України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
сті в голосуі
Рішення прийнято.

8.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26999
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Захарченко
Вірі
Іванівні
на
вул. Справедливості, 40 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10736 від 13.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 14.07.2016 №08/231-3030/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Захарченко В. І., Марченко В. П.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Захарченко Вірі Іванівні на вул. Справедливості, 40 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», оскільки відповідно до генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №370/1804,
земельна ділянка за функціональним призначенням належить до
території вулиць і доріг.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
сті в голосуі
Рішення прийнято.

8.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26758
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дещенко Любові Михайлівні на вул. Садовій,
5 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-10630 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3131/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 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
громадянці Дещенко Любові Михайлівні на вул. Садовій, 5 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
сті в голосуі
Рішення прийнято.

8.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26824
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Заболотному Андрію Андрійовичу на
вул. Олегівській у Шевченківському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10401 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3062/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Банас Д. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудівання, архітектури та землекористування Д. М. Банаса
відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заболотному
Андрію Андрійовичу на вул. Олегівській у Шевченківському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд», оскільки на зазначену в проекті рішення земельну ділянку немає
детального плану території, затвердженого відповідно до чинного
законодавства України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-23283
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки громадянину Пільганчуку
Дмитру Анатолійовичу на вул. Старообухівській, 7-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9800 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2019/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №106 від
09.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення та звернутись до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та до Департаменту
державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1 Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016,
зареєстрований за № 106 від 09.09.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Пільганчуку Дмитру Анатолійовичу на
вул. Старообухівській, 7-а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та до
Департаменту
з
питань
державного
архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо проведення перевірки
стосовно законності використання суміжної земельної ділянки
громадянином Горяєвим В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
ті в голосує
Рішення прийнято.

8.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23694
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Плаксію

Петру
Михайловичу
у
мікрорайоні
Чапаєвка
Голосіївського району м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9687 від 14.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.04.2016 №08/231-1928/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 09.09.2016 (реєстр. №106 від
16.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
направити проект рішення для опрацювання робочою групою під
головуванням Бондаренка В.

Земельна ділянка площею 0,0837 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плаксію Петру Михайловичу у мікрорайоні Чапаєвка
Голосіївського району м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити проект рішення на робочу групу з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної
операції на сході України, створеної відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
Бондаренка В. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
лпі в голосує
Рішення прийнято.

8.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25325
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Грищенку
Миколі Федосовичу на вул. Бродівській, 82-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9817 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2032/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №141 від 06.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для забезпечення присутності заявника на засіданні
комісії при розгляді справи.

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Грищенку Миколі Федосовичу на вул. Бродівській, 82-6 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» та повернути його разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25325 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) для з'ясування контактних даних заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
пні в голосує
Рішення прийнято.

8.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25866
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Литвиновій Наталії
Іванівні на вул. Вітавській, 77а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-9813 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2029/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою

групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №140 від 06.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для забезпечення присутності заявника на засіданні
комісії при розгляді справи.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Литвиновій
Наталії Іванівні на вул. Вітавській, 77а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» та повернути його разом з матеріалами справи-клопотання
К-25866 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) для з'ясування
контактних даних заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
ті в голосує
Рішення прийнято.

8.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26176
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Вілінській
Ларисі Анатоліївні на вул. Бродівській, 145-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-10003 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2237/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №138 від 06.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для забезпечення присутності заявника на засіданні

комісії при розгляді справи

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Вілінській Ларисі Анатоліївні на вул. Бродівській, 145-6 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» та повернути його разом з матеріалами
справ и-клопотання К-26176 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) для з'ясування контактних даних заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25684
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянкам Маковецькій
Людмилі Вікторівні, Гладченко Лідії Вікторівні на
вул. Корчуватській, 1/48а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-9812 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2028/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №152 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований за №152 від 13.10.2016, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянкам Маковецькій Людмилі Вікторівні, Гладченко
Лідії Вікторівні на вул. Корчуватській, 1/48а у Голосіївському районі м. Києва

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

паї
п міст
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26853
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Павлій Ользі
Анатоліївні на вул. Риболовецькій, 45-д у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10873 від 27.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.08.2016 №08/231-3308/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №145 від
13.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований за №145 від 13.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Павлій Ользі Анатоліївні на вул. Риболовецькій,
45-д у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24488
Повторний 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»
ПР-10487 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2922/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №166 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований за М 166 від 25.10.2016, підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26556
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Майданській
Марині
Іванівні,
члену
садівничого
товариства
«Світанок», на вул. 57-ій Садовій, діл. 79 у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва»
ПР-9859 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2124/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №137 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за № 137 від 04.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Майданській Марині Іванівні, члену
садівничого товариства «Світанок», на вул. 57-ій Садовій, діл. 79 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26660
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Коровченко
Євдокії Гнатівні на вул. 56-ій Садовій, діл. 5-а у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного
садівництва»
ПР-10235 від 02.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2580/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
цієї робочої групи від 07.10.2016 (реєстр. №146 від 13.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 07.10.2016,
зареєстрований за №146 від 13.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Коровченко Євдокії Гнатівні на вул. 56-ій

Садовій, діл. 5-а у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї
її місьі
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22371
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Утєвій Катерині
Юріївні у 4-ому пров. Франка, 37 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-9394 від 28.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.03.2016 №08/231-1527/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
ухвалено направити проект рішення для розгляду робочою групою
під головуванням Картавого І. Л.
Виносився на повторний розгляд на засідання комісії 06.09.2016
згідно з протоколом засідання цієї робочої групи від 08.07.2016
(реєстр. №75 від 19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії
рекомендовано розглянути на засіданні проект рішення в
присутності заявника. Ухвалено рішення перенести розгляд на
чергове засідання комісії, на яке запросити заявника.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26619
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Паращенку
Ігорю
Олеговичу,
члену
садівничого
товариства
«Автомобіліст», на вул. 118-ій А Садовій, діл. 69 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного
садівництва»
ПР-9850 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2083/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №129 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за М129 від 04.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Паращенку Ігорю Олеговичу, члену
садівничого товариства «Автомобіліст», на вул. 118-ій А Садовій, діл. 69 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.13. СЛУХАЛИ:

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

містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №170 від
25.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований за №170 від 25.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Бебешко Ользі Федорівні на вул. Березневій,
94-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26415
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Осадчому
Олександру Миколайовичу, члену садівничого товариства
«Оболонь-2», на вул. 1-шій Продольній, діл. 1-а в
Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва»
ПР-9993 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2240/ПР).
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
цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №136 від 04.10.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за № 136 від 04.10.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Осадчому Олександру Миколайовичу, члену
садівничого товариства «Оболонь-2», на вул. 1-шій Продольній, діл.І-а в
Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25864
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Кликавці
Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-8803 від 10.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.02.2016 №08/231-884/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
ухвалено відхилити проект рішення, оскільки заяву на оформлення
земельної ділянки подано особою, яка не є законним представником
малолітньої особи - заявника, а також повернуто матеріали
справи до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки проекту рішення про відмову.
Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії 13.09.2016
згідно з листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) від 13.06.2016 №057029-057/К-1355-6143 щодо
повторного розгляду у зв 'язку із долученням до матеріалів справи
нотаріально засвідчених документів про представництво
інтересів. Прийнято рішення направити для розгляду на робочу
групу під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №115 від
22.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

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

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016,
зареєстрований за №115 від 22.09.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кликавці Андрію Борисовичу на
вул. Новомічурінській, 5а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
ов В. В.
участі
Рішення прийнято.

8.3.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26653
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Черненко
Валентині Анатоліївні на вул. Повітрофлотській, 69 а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9887 від 27.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.05.2016 №08/231-2148/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 09.09.2016 (реєстр. №104 від
16.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
розглянути проект рішення в присутності заявника, підтримати
проект рішення та звернутись до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для проведення перевірки.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.,
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 09.09.2016,
зареєстрований за №104 від 16.09.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Черненко Валентині Анатоліївні на
вул. Повітрофлотській, 69 а у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» та звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

для проведення перевірки стосовно законності встановлення паркану на
сусідній земельні ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Зубко Ю. /., Михайленко В. О. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.3.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26186
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Туганову
Олександру Володимировичу у пров. Совському, 25 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9379 від 28.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.03.2016 №08/231-1536/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
24.05.2016-31.05.2016, 13.07.2016 ухвалено відкласти розгляд
проекту рішення на наступне засідання постійної комісії, на яке
запросити заявника. На засіданні постійної комісії 19.07.2016
рішення не було прийнято.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №112 від
22.09.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016,
зареєстрований за №112 від 22.09.2016, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Туганову Олександру Володимировичу у
пров. Совському, 25 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Т у р е ц ь В. В.,
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.3.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26656
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Нужному
Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-10002 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2238/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №125 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Римаренко С. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нужному Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
і
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26732

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Тарасенко
Зінаїді Олексіївні у пров. Кудряшова, 2 у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-9927 від 11.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2198/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №127 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення, оскільки немає затвердженого плану
зонування або детального тану цієї території.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за № 127 від 04.10.2016, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тарасенко Зінаїді Олексіївні у пров. Кудряшова,
2 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену в
проекті рішення земельну ділянку немає затвердженого плану зонування
або детального плану цієї території, затвердженого відповідно до чинного
законодавства України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.3.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26770
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Бовкуну
Андрію Євгеновичу на вул. Постовій, 35 а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-10043 від 20.05.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2355/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №126 від
04.10.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за № 126 від 04.10.2016, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бовкуну Андрію Євгеновичу на вул. Постовій,
35 а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Кіїівсь
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27254
Повторний 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»
ПР-11163 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3593/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.10.2016 (реєстр. №164 від
25.10.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення а також доручити Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) зв 'язатися з заявником
для забезпечення подальшого розгляду проекту рішення в його
присутності.

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.10.2016,
зареєстрований за №164 від 25.10.2016, відхилити 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.3.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27040
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Чигирю
Денису Григоровичу на перетині вулиць Коростенської та
Робітничої у Святошинському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
ПР-10846 від 20.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3200/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №124 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення, оскільки на цю земельну ділянку
підготовлено
справу-клопотання
К-273 77
(учаснику
антитерористичної операції).

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чигирю Денису Григоровичу на перетині вулиць Коростенської
та Робітничої у Святошинському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» (справаклопотання К-27040) та розглянути його на наступному засіданні

постійної комісії разом із спраеою-клопотанням К-27377 в присутності
обох заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.3.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23364
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Самойлюку
Євгену Григоровичу на вул. Бонч-Бруєвича, 23-6 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
ПР-9938 від 11.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2203/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №131 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
розглянути проект рішення в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Самойлюку Євгену Григоровичу на вул. Бонч-Бруєвича, 23-6 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Заявнику долучити до матеріалів справи-клопотання К-23364
довідку, встановленого Кабінетом міністрів України зразка, про участь в
антитерористичній операції на Сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-25547
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Мобільний рятувальний
центр ДСНС України» на вул. Кіровоградській, 19 у
Голосіївському районі м. Києва для розміщення
тренувальної
бази,
будівництва
та
експлуатації
додаткових службових приміщень»
ПР-10096 від 25.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2485/ПР).

Земельна ділянка площею 0,85 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О. В., Нікітенко С. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» на
вул. Кіровоградській, 19 у Голосіївському районі м. Києва для розміщення
тренувальної бази, будівництва та експлуатації додаткових службових
приміщень».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Кримчака С. О.,
Харченка О. В., Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Кримчака С. О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Шарій В. В.).

пати Київської і
участі
Рішення прийнято.

8.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26500
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Науково-технічний комплекс
«Імпульс» на вул. Горлівській, 226/228 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування «ДП» НТК «Імпульс» (завод)»
ПР-10370 від 21.06.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.06.2016 №08/231-2711/ПР).

Земельна ділянка площею 1,53 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Науково-технічний комплекс «Імпульс» на
вул. Горлівській, 226/228 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
будівель
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування «ДП» НТК «Імпульс» (завод)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Кіїівсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26634
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва біля кінотеатру
«Росія» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка
у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу»
ПР-10077 від 24.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2380/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 1,07 га; 0,03 га; 0,02 га; 0,06 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва біля кінотеатру «Росія» між вул. Академіка Курчатова та
вул. Мілютенка у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території
скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26629
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Деснянського
району
м.
Києва
на
вул. Архітектора Ніколаєва, 11 у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень та обслуговування території скверу»
ПР-10165 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2506/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,24 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Архітектора Ніколаєва, 11 у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26633
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва біля НДІ
Комунальної Гігієни між вул. Червоногвардійською та
просп. Юрія Гагаріна у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень та обслуговування території скверу»
ПР-10081 від 24.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2381/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 0,20 га; 0,37 га; 0,09 га; 0,34 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва біля НДІ Комунальної Гігієни між вул. Червоногвардійською
та просп. Юрія Гагаріна у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території
скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Кіїівсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26507
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Дніпровського
району
м.
Києва
на
бульв. Олексія Давидова у Дніпровському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу»
ПР-10157 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2507/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,47 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського
району м. Києва на бульв. Олексія Давидова у Дніпровському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.4.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26505
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Дніпровського району м. Києва на перетині
проси. Генерала Ватутіна та бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації скверу»
ПР-10515 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від від 11.07.2016 №08/231-2915/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,23 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського
району м. Києва на перетині просп. Генерала Ватутіна та бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Киіесь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26830
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул. Північній, 30-36 в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування»
ПР-10558 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2916/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

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 Оболонського
району м. Києва на вул. Північній, 30-36 в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Кіїівсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26850
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
просп. Оболонському, 28 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень
загального користування»
ПР-10559 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2917/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,42 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на просп. Оболонському, 28 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27167
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Миколи Юнкерова, 55 в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд закладу освіти (школа-

інтернат №4)»
ПР-11101 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3563/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради освіти, науки, сім 'ї, молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 2,48 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації будівель і споруд закладу освіти (школаінтернат №4)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26838
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул. Прирічній, 27-Є-29 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень
загального користування»
ПР-10509 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2914/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,32 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Прирічній, 27-Є-29 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26832
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв
Дніпра, 75-79 в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування»
ПР-10513 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2913/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,56 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 75-79 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26839
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
просп. Героїв Сталінграда, 58, вул. Прирічній, 31 в
Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування»
ПР-10565 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2912/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною

комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,56 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 58, вул. Прирічній, 31 в
Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
паї

п МІСЬІ

участі в
голосуві

Рішення прийнято.

8.4.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26834
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
просп. Героїв Сталінграда, 49Б-53, вул. Героїв Дніпра,
42Б-62 в Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування»
ПР-10562 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2911/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 1,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 49Б-53, вул. Героїв Дніпра,
42Б-62 в Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації
зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

паї

місьі
участі е

голосуві
Рішення прийнято.

8.4.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26841
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул. Прирічній, 17, 17Д-19-19Б в Оболонському районі м.
Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень
загального користування»
ПР-10560 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2910/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,60 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Прирічній, 17, 17Д-19-19Б в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.4.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26842
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Лайоша
Гавро, 9-е в Оболонському районі м. Києва для утримання
та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування»
ПР-10580 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 11.07.2016 №08/231-2909/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,31 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Лайоша Тавро, 9-е в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.4.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26833
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв
Дніпра, 61-65 в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування»
ПР-10432 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2763/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,55 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 61-65 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,
участі в
голосуві
Рішення прийнято.

8.4.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26637
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з утримання та експлуатації
житлового
фонду
спеціального
призначення
«Спецжитлофонд» на вул. Ярославській, 10, 20а, 206 та
вул. Нижній Вал, 31а у Подільському районі м. Києва для
обслуговування, експлуатації житлових будинків та
благоустрою прилеглої території»
ПР-10166 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2504/ПР).

Земельна ділянка площею 0,44 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» на вул. Ярославській, 10, 20а,
206 та вул. Нижній Вал, 31а у Подільському районі м. Києва для
обслуговування, експлуатації житлових будинків та благоустрою прилеглої
території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

8.4.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23323
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Подільському
району
м.
Києва
на
вул. Кирилівській, 134 у Подільському районі м. Києва
для утримання зелених насаджень та обслуговування
Куренівського парку»
ПР-10221 від 01.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2533/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 7,24 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва на вул. Кирилівській, 134 у Подільському районі м. Києва для
утримання зелених насаджень та обслуговування Куренівського парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. /., Марченко Р. В.,
іасті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23321
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва в межах
вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал у Подільському
районі м. Києва для утримання зелених насаджень та
обслуговування бульвару»
ПР-10222 від 01.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2534/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 0,43 га, 0,33 га, 0,41 га, 0,31 га, 0,39 га, 0,66 га - у
постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва в межах вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал у Подільському
районі м. Києва для утримання зелених насаджень та обслуговування
бульвару» (справа-клопотання К-23321) та розглянути його разом із
справою-клопотанням К-25359 на наступному засіданні постійної комісії,
на яке запросити представників обох заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ^
участі
Рішення прийнято.

8.4.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26492
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
№
1»
Подільського району м. Києва на вул. Кирилівській, 107 у
Подільському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації медичного закладу»
ПР-10303 від 09.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2809/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

Земельна ділянка площею 0,23 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва на вул. Кирилівській,
107 у Подільському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
медичного закладу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято.

8.4.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24258
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва на розі
вул. Заводської та вул. Костянтинівської у Подільському
районі м. Києва для утримання зелених насаджень та
обслуговування скверу на Петрівці»
ПР-10113 від 25.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2382/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

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 Подільського
району м. Києва на розі вул. Заводської та вул. Костянтинівської у
Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень та
обслуговування скверу на Петрівці».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято.

8.4.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24266
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва на площі
Контрактовій у Подільському районі м. Києва для
утримання зелених насаджень та обслуговування скверу
№ 1»
ПР-10114 від 25.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2383/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,59 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва на площі Контрактовій у Подільському районі м. Києва для
утримання зелених насаджень та обслуговування скверу № 1».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ]
участі
Рішення прийнято.

8.4.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25632
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ

України в Київській області на вул. Воздвиженській, 2 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку та споруд»
ПР-9990 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2278/ПР).

Земельна ділянка площею 0,31 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Київській
області на вул. Воздвиженській, 2 у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку та споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24264
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва в межах
вул. Г. Скороводи, вул. Почайнинської, вул. Іллінської
для утримання зелених насаджень та обслуговування
скверу на вул. Почайнинській»
ПР-10296 від 09.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2730/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,68 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва в межах вул. Г.Скороводи, вул. Почайнинської,
вул. Іллінської для утримання зелених насаджень та обслуговування скверу на
вул. Почайнинській».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25643
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Кадетський Гай (та вул. Івана Пулюя) у
Солом'янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування парку»
ПР-10098 від 25.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2432/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 5,72 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Кадетський Гай (та вул. Івана Пулюя)
у Солом'янському районі м. Києва для утримання та обслуговування парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
участі в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22516
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
вул. Клименка та вул. Олексіївської у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
скверу»
ПР-10140 від 26.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2470/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,49 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі вул. Клименка та вул. Олексіївської у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київ сі
участі в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22523
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
вул. Вінницької та просп. Повітрофлотського у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації парку»
ПР-10139 від 26.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2471/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 4,29 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі
вул.
Вінницької та
просп. Повітрофлотського у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
участі в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22520

Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Сурикова у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації скверу»
ПР-10199 від 31.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2535/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,54 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Сурикова у Солом'янському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
участі в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.30. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22529
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
бульв. Івана Лепсе у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації бульвару»
ПР-10195 від 31.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2577/ПР)

Земельні ділянки площами 0,59 га, 0,38 га, 0,31 га, 0,47 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на бульв. Івана Лепсе у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації бульвару».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-22529 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В
участі в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.31. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25639
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Єреванській, 16а-20 у Солом'янському районі
м. Києва для утримання та обслуговування скверу»
ПР-10283 від 07.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2576/ПР)

Земельна ділянка площею 0,31 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Соловйов О. Б., Назаренко В. Е., Пошутінський В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Єреванській, 16а-20 у
Солом'янському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Харченка О. В.,
Непопа В. /., Назаренко В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Харченка О. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.32. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22525
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на вул. Героїв
Севастополя, 42 у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації парку»
ПР-10249 від 07.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2531/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 2,77 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Героїв Севастополя, 42 у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
ті е голосуві
Рішення прийнято.

8.4.33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22521
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
Чоколівського
бульвару та вул.
Ушинського у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу»
ПР-10251 від 03.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2532/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,21 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі Чоколівського бульвару та

вул. Ушинського у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.34. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22522
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького),
40 у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації скверу»
ПР-10250 від 03.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2505/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Митрополита Василя Липківського
(вул. Урицького), 40 у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.35. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22515
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
скверу»
ПР-10201 від 31.05.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2508/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею0,60 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київ сі
Балицька О. С., Б алейко І. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.4.36. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22508
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
Чоколівського
бульвару
та
вул.
Пітерської
у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу»
ПР-10200 від 31.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2509/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,83 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі Чоколівського бульвару та
вул. Пітерської у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.4.37. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22504
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на площі
Петра Кривоноса у Солом'янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування скверу»
ПР-10440 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2761/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,22 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ:Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на площі Петра Кривоноса у Солом'янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.38. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22507
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
вул. Курської та вул. Єреванської у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
парку»
ПР-10442 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2760/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 3,90 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі вул. Курської та вул. Єреванської у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Кримчака С. О.,
Назаренка В. Е., Негрича М. М., Непопа В. І., Шкура М. Ю. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Кримчака С. О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.39. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22510
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі
вул. Івана Клименка та вул. Андрія Головка у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу»
ПР-10262 від 06.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2734/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 0,33 га; 0,20 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на розі вул. Івана Клименка та вул. Андрія
Головка у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
скверу» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення
слова «вул. Івана Клименка» замінити словами «вул. Преображенська»
(рішення Київської міської ради від 13.11.2014 №373/373 «Про повернення
історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
ті в голосуві

Рішення прийнято.

8.4.40. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26244
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Соціалістичній, 3 у Солом'янському районі м. Києва
для утримання та обслуговування скверу»
ПР-10261 від 06.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2733/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,38 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Соціалістичній, 3 у Солом'янському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.4.41. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22518
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Суздальській у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації скверу»
ПР-10260 від 06.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2732/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Суздальській у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.4.42. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22526
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації скверу»
ПР-10259 від 06.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2731/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 0,07 га; 0,10 га; 0,14 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.4.43. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22514
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва на
вул. Очаківській, 10 у Солом'янському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації скверу»
ПР-10439 від 23.06.2016

доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2762/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,35 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом'янського району м. Києва на вул. Очаківській, 10 у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.44. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26465
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на просп. Перемоги у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування вентиляційного
кіоску»
ПР-10656 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2997/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,002 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Перемоги у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
вентиляційного кіоску».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В
ті в голосуві
Рішення прийнято.

8.4.45. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26464
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на вул. Жилянській, 108 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування суміжно
тягової підстанції (СТП) на будівлю перехідного
пристрою ПУ 10 кв. ТП 1709, 1710»
ПР-10295 від 09.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2737/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Жилянській,
108 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
суміжно тягової підстанції (СТП) на будівлю перехідного пристрою ПУ 10 кв.
ТП 1709, 1710».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

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

Справа-клопотання К-21641
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «УКРТРАНСГАЗ»
за 300 м на схід від автомобільної дороги Київ-Знаменка
та 150 км на північ від газопроводу Курськ-Київ у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування нової ГРС «Конча-Заспа»
та під'їзної дороги до неї»
ПР-10430 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2803/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами та постійною комісією Київської міської ради з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу.

Земельна ділянка площею 0,28 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «УКРТРАНСГАЗ» за 300 м на схід від
автомобільної дороги Київ-Знаменка та 150 км на північ від газопроводу
Курськ-Київ у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування нової ГРС «Конча-Заспа» та під'їзної дороги до неї» до
прийняття рішення постійними комісіями Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27058
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-94»
на вул. Маршала Гречка, 20 (літ.Б) у Подільському районі
м. Києва для розміщення аптеки»
ПР-10998 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3438/ПР)

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ-94» на вул. Маршала
Гречка, 20 (літ.Б) у Подільському районі м. Києва для розміщення аптеки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

чати Київсь
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26534
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
садівничому товариству «Радист» на Житомирському
шосе (15-ий км) у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування дороги (проїздів)
загального користування»
ПР-10128 від 26.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2429/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради
містобудування, архітектури та землекористування
лист СТ «РАДИСТ» від 11.10.2016 вх. №08/17405 щодо
без розгляду проекту рішення.

Київської
з

питань
надійшов
залишення

Земельна ділянка площею 1,73 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист садівничого товариства «РАДИСТ» від
11.10.2016 вх. №08/17405 повернути проект рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
садівничому товариству «Радист» на Житомирському шосе (15-ий км) у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування дороги
(проїздів) загального користування» до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) без розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської /
участі
Рішення прийнято.

8.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26626
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«ГЕНЕРАЛА НАУМОВА» на вул. Генерала Наумова, 66
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку»
ПР-10478 від 02.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2842/ПР)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
«ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА» на вул. Генерала Наумова, 66 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку» до
надання заявником протоколу загальних зборів об'єднання співвласників
багатоквартирного
будинку
«ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА»
стосовно
оформлення земельної ділянки в постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято.

8.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25435
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кооперативу
по
будівництву
та
експлуатації
індивідуальних гаражів «ЛАВАНДА» на вул. Зодчих, 1 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів»
ПР-10234 від 02.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2582/ПР)

Земельна ділянка площею 0,70 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів
«ЛАВАНДА» на вул. Зодчих, 1 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування гаражів» до прийняття рішення постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято.

8.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26792
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Конвалія» на

просп. Перемоги, 9 у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування господарської
споруди»
ПР-10427 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2807/ПР)

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Конвалія» на просп. Перемоги, 9 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
господарської споруди».
2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
стосовно проведення перевірки щодо фактичного використання земельної
ділянки та надання акта обстеження земельної ділянки з матеріалами
фотофіксації.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження відповіді
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято.

8.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24894
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Баштовому Володимиру Миколайовичу на
вул. Саксаганського, 115 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів»
ПР-10359 від 16.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2918/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Баштовому Володимиру Миколайовичу на вул. Саксаганського,

115 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
гаражів».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-24894 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
3. Звернутися до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею 0,02 га в оренду на 3 роки для експлуатації та обслуговування гаражів
на вул. Саксаганського, 115 у Шевченківському районі м. Києва громадянину
Баштовому Володимиру Миколайовичу.
4. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
стосовно проведення перевірки щодо фактичного використання земельної
ділянки та надання акта обстеження земельної ділянки з матеріалами
фотофіксації.
5. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами та надходження відповіді від
Ш евченківської районної в місті Києві державної адміністрації та
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято.

8.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26749
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
представництву «Джонс Іст 8» на вул. БульварноКудрявській, 42-а у Шевченківському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації нежитлового будинку з
проведенням реконструкції»
ПР-10512 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2920/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
представництву «Джонс Іст 8» на вул. Бульварно-Кудрявській, 42-а у
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
нежитлового будинку з проведенням реконструкції».

2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
стосовно проведення перевірки щодо фактичного використання земельної
ділянки та надання акта обстеження земельної ділянки з матеріалами
фотофіксації, а також надання поясненнь щодо виконання заявником
рішення Київської міської ради від 24.06.1999 № 316/417 «Про окремі
питання проведення у місті Києві реконструкції будинків комунальної
власності територіальної громади міста Києва» щодо проведення
реконструкції будинку.
3. Звернутися до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею 0,04 га в оренду на 10 років для обслуговування та експлуатації
нежитлового будинку з проведенням реконструкції на вул. БульварноКудрявській, 42-а у Шевченківському районі м. Києва представництву «Джонс
Іст 8».
4. Повернутись до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято.

8.6.Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи):
8.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22124
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно-будівельному
кооперативу «Генетик» на вул. Академіка Заболотного,
150 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів»
ПР-9460 від 04.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.04.2016 №08/231-1650/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 13.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та ухвалено рішення
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв 'язку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу №18 від 23.09.2016 засідання цієї комісії, відповідно до

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,19 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, викладені у витязі з
протоколу №18 від 23.09.2016, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Генетик» на вул. Академіка
Заболотного, 150 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято.

8.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25326
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Гюльмамедовій
Іраде Ханбаба Кизи на вул. Пухівській, 1а у
Деснянському районі м. Києва для обслуговування
майнового комплексу (ремонтно-виробничої бази)»
ПР-9940 від 11.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2202/ПР).
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 цієї робочої групи від 30.09.2016 (реєстр. №131 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення до вирішення майново-правових питань.

Земельна ділянка площею 0,79 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 30.09.2016,
зареєстрований за №131 від 04.10.2016 відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гюльмамедовій Іраде Ханбаба Кизи на
вул. Пухівській, 1а у Деснянському районі м. Києва для обслуговування
майнового комплексу (ремонтно-виробничої бази)» до вирішення майновоправових питань.

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25326 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської /
участі
Рішення прийнято.

8.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25850
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Нива В» на вул. Челябінській, 15а у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі торгово-офісного призначення»
ПР-9168 від 01.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.03.2016 №08/231-1313/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 19.04.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики та звернутись до
Дніпровської РДА.
Виносився на повторний розгляд 13.09.2016 згідно з:
витягом №08/286-226 від 25.05.2016 з протоколу №15 від
18.05.2016 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, відповідно до якого проект рішення підтримано;
листом Дніпровської РДА від 10.08.2016 №6338/43/3/103
щодо відсутності заперечень по відведенню земельної
ділянки.
Було прийнято рішення перенести розгляд на наступне
засідання постійної комісії.
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 0,09 га - в оренду 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Петровця О. Ф. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на вул. Челябінській, 15а

у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
торгово-офісного призначення».
2. Звернутись до Головного управління Національної поліції України в
м. Києві та Держ авної податкової інспекції у Дніпровському районі
Головного управління Держ авної фіскальної служби у м. Києві щодо
проведення перевірки законності продажу алкогольних напоїв у будівлі
торгово-офісного призначення на вул. Челябінській, 15а у Дніпровському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської і
участі
Рішення прийнято.

8.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26406
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству
«Еко» на вул. Челябінській, 9-6 у Дніпровському районі
м.
Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
багатоповерхового будинку»
ПР-10152 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2503/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 0,38 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Петровець О. Ф., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному
підприємству «Еко» на вул. Челябінській, 9-6 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування багатоповерхового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київсь
Банас Д. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26405
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Савчуку

Віктору Івановичу на вул. Будівельників, 38-6 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
(торговельні,
складські та офісні приміщення)»
ПР-9474 від 04.04.2016
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1648/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійною комісією Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії 13.09.2016
згідно з витягом №08/286-403 від 29.08.2016 з протоколу №20 від
27.07.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
відповідно до якого проект рішення підтримано. Прийнято
рішення відкласти розгляд та звернутись до Дніпровської РДА,
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Дніпровської РДА від 29.09.2016 №7757/43/1/103 щодо відсутності
заперечень щодо відведення земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Савчуку Віктору Івановичу на вул. Будівельників, 38-6 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (торговельні, складські та офісні приміщення)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

чати Киіесь
Банас Д. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.6.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26984
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному вищому
навчальному закладу «Європейський університет» на
вул. Депутатській, 15/17 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування учбового
корпусу»
ПР-10965 від 04.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/231-3388/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської

міської ради освіти, науки сім X, молоді та спорту.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
було прийнято рішення повернути проект рішення 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
12.10.2016№057028-19462 щодо надання пояснень.

Земельна ділянка площею 0,58 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному вищому навчальному закладу «Європейський університет» на
вул. Депутатській, 15/17 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування учбового корпусу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Кіїівсь
Банас Д. М. 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-23178
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянину
Трусову
Сергію
Івановичу на Фрометівському узвозі, 8 у Голосіївському
районі м. Києва для індивідуального гаражного
будівництва»
ПР-10837 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3195/ПР)

Земельна ділянка площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Трусову Сергію Івановичу на Фрометівському узвозі, 8 у
Голосіївському районі м. Києва для індивідуального гаражного будівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято

8.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24444
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Антоненку Геннадію
Івановичу на вул. Промисловій у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва гаража»
ПР-10831 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3196/ПР)

Земельна ділянка площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Антоненку Геннадію Івановичу на вул. Промисловій у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято

8.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24415
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Кольченко
Лілії
Володимирівні у пров. Лазурному, 15 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10405 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2813/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 Кольченко Лілії Володимирівні у пров. Лазурному, 15 у

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято

8.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23660
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дем'ян Вікторії Василівні
на узвозі Фрометівському, 24 а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10404 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2815/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 Дем'ян Вікторії Василівні на узвозі Фрометівському, 24 а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято

8.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23199
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Селезню
Івану
Трохимовичу на вул. Лисогірській у Голосіївському
районі міста Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10398 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2819/ПР)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Селезню Івану Трохимовичу на вул. Лисогірській у
Голосіївському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23053
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Яловій
Наталії
Володимирівні на вул. Ягідній у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10393 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2816/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 Яловій Наталії Володимирівні на вул. Ягідній у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23730
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ГІ ДРОБУ ДШЛЯХ»
на
вул. Промисловій, 5 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та експлуатації об'єкту транспортної
інфраструктури та дорожнього господарства»

ПР-10415 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2775/ПР)

Земельна ділянка площею 4,25 га - в оренду.
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
«ГІ ДРОБУ ДШЛЯХ» на
вул. Промисловій, 5 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
експлуатації
об'єкту
транспортної
інфраструктури
та
дорожнього
господарства».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26855
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зай Софії Валеріївні на
вул. Московській, 39-а у Печерському районі м. Києва
для будівництва гаражу»
ПР-10257 від 06.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2618/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0060 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 Зай Софії Валеріївні на вул. Московській, 39-а у Печерському
районі м. Києва для будівництва гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25359
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

«ІВ» на вул. Верхній Вал, 12 у Подільському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі»
ПР-10414 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2774/ПР)

Земельні ділянки площами 0,06 га - в оренду.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВ» на вул. Верхній Вал, 12 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято

8.7.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26955
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію
Михайловичу у мікрорайоні Жуляни Солом'янського
району м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10817 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3197/ПР)

Земельні ділянки площами: 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га,
0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га,
0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у мікрорайоні Жуляни
Солом'янського району м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ^
участі
Рішення прийнято

8.7.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26877
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Карпенко Людмилі
Олександрівні на вул. Ясній, ЗО у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10399 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2818/ПР)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Карпенко Людмилі Олександрівні на вул. Ясній, ЗО у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято

8.7.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26977
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тимофієву Дмитру
Володимировичу у пров. Садовому у Солом'янському
районі м. Києва для ведення садівництва»
ПР-10394 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2817/ПР)

Земельна ділянка площею 0,12 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 Тимофієву Дмитру Володимировичу у пров. Садовому у
Солом'янському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято

8.7.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26766
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-10417 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2814/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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

чати Київської ]
участі
Рішення прийнято

8.7.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26764
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-10418 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2771/ПР)

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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26765
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-10419 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2772/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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято

8.7.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26762
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-10436 від 23.06.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2773/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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської і
участі
Рішення прийнято

8.7.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26692
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу
«Дружба2»
на
вул.
Тираспольській,
12
у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва
соціального житла з інфраструктурою»
ПР-10453 від 29.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2886/ПР)

Земельна ділянка площею 0,29 га - в оренду.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному кооперативу «Дружба2» на вул. Тираспольській, 12 у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва соціального житла з
інфраструктурою».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київської ^
участі
Рішення прийнято

8.8. П овторний 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 та направлено на повторний розгляд
постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
увалено рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засіданні постійної комісії, на яке запросити мажоритарного
депутата Костюшка О. П.

Земельна ділянка орієнтовна площа 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кошуба В. Л., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Повернути 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 доопрацювання до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для коригування меж та
площі земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

пати Київсь
сті в голосу і
Рішення прийнято.

8.9.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості):
8.9.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26276
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) державному підприємству
«Державний
автотранспортний
науково-дослідний
інститут» на просп. Перемоги, 57 у Солом'янському
районі м. Києва для влаштування та обслуговування
стоянки великовантажних автомобілів, що прибувають на
сертифікацію»
ПР-9366 від 25.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.03.2016 №08/231-1562/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,0545 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) державному
підприємству «Державний автотранспортний науково-дослідний інститут» на
просп. Перемоги, 57 у Солом'янському районі м. Києва для влаштування та
обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що прибувають на
сертифікацію».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.
участі
Рішення прийнято

П итання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші ріш ення постійної комісії К иївської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
9. СЛУХАЛИ:

Пропозицію заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О. В. щодо розгляду листа
управління правового забезпечення діяльності Київської

міської ради від 18.10.2016 №08/230-2221 про участь
предсставника
управління
правового
забезпечення
діяльності Київської міської ради в засіданнях постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування - матеріали додаються.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Звернутись до Київського міського голови Кличка В. В. або до
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Прокопіва В. В.
з проханням надати доручення управлінню правового забезпечення діяльності
Київської міської ради розглянути можливість участі представника управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради на засіданнях
постійної комісї Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування під час розгляду правових висновків управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а О. С.,

В цьому документі
пронумеровано та прошито
162 сторінки.
Голова постійної комісії
Київської міської/раби з питань
містобудування, ашітектури та
землекорштшаипя
О. Г. Міщенко
Секретар постійної комісії
Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекорштува^
ІЛ. Картавий

с

