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

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 27
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 24.11.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
5-й поверх, кім. 514, 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);
- перший
заступник
голови
(з
питань
землекористування);

Кісільов І. П.

Турець В. В.,
Харченко О. В.

- заступник голови постійної комісії;
- заступник голови постійної комісії;

Картавий І. Л.

- секретар постійної комісії;

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

- члени постійної комісії

Михайленко В. О.,
Назаренко В. Е.,
Негрич М. М.,
Непоп В. І.,
Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.,
Старовойт В. М.,
Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 23 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії.
Запрошені:
Діденко Я. О.,
Мірошниченко І. М.,
Шаповал А. А.,
Пинзеник О. О.,
Манойленко Н. В.,
Овраменко О. В.,
Яловий К. В.
Бондаренко В. В.
Левада С. Я.
Марченко В. П.

Мілованова Я. О.

Іваніна Г. М.

Поліщук О. Г.

Дворніков В. М.

Кулаковський Ю. П.

- депутати Київської міської ради;

керівник
апарату Київської
міської
державної
адміністрації;
радник Київського міського голови;
державного
заступник
начальника
управління
управління
земельного
кадастру
Г оловного
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника управління регулювання
забудови міста - начальник відділу регулювання
забудови центральних районів міста Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
головний спеціаліст відділу регулювання забудови
центральних
районів
міста
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
перший заступник директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
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Лесенко Б. В.

Дробот Б. В.
Дюжев С. А.
Агєєва В. В.,
Олексієнко І. С.
Гринчук Н. В.
Вагін А. В.
Собірайський С. В.
Величко М. М.
Золотик Д. В.
Коренева О. О.
Агєєв А. О.
Саволюк О. О.
Білосвіт М. В.
Дубов С.,
Бережний О.
Татаренко В. В.
Самойленко А.
Лапань І. А.
Скидач О. Ф.
Ігонуда Г. Г.
Петрук Т. В.
Ткаченко К. Ф.
Смоляк Н. Я.
Прохоренко Н. П.
Блащук О. В.
Лупенко Ю. О.,
Шкуренко В.,
Павлюк Є.,
Петечел М. В.

- представник товариства з обмеженою відповідальність
«ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» - розробник детальних планів
території (питання 1, 2 порядку денного);
- голова НШІ «Голосіївський»;
- головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
- представник громадськості;
- представник громадськості;
- представник громадськості з питання 3 порядку
денного;
- представник ТОВ «Промбуд» (п. 7 порядку денного);
- голова ОСББ «Комфортний дім» (питання 7 порядку
денного);
- представник ТОВ «Стріж-Інвест»;
- представник громадськості;
- по кадастровій справі А-12810;
- по справі-клопотанню К-25357;
- по справі-клопотанню К-25357 (К-27644 - нема в
порядку денному);
- по кадастровій справі Д-7239;
-

по кадастровій справі А-22357;
по кадастровим справам Є-1356таЄ-1357;
по кадастровій справі А-22490;
по кадастровій справі Д-7908;
по кадастровій справі А-21627;
по кадастровій справі А-22063;
представник громадськості;
по справі-клопотанню К-23121;
по справі-клопотанню К-27643;
по справі-клопотанню К-26906;
з питання 13.2 порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
24.11.2016

з

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану території
місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна, Челябінська,
залізничні колії, вулиць 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському
районі м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від №08/231-4578/ПР від 10.11.2016) матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану території в
межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки
Совки та верхнім каскадом Совських ставків у Солом'янському районі
м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від №08/231-4579/ПР від 10.11.2016) матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про затвердження змін до детального плану
території району Теремки III у Голосіївському районі м. Києва» за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
18.11.2016 №08/231-4660/ПР) - матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку
видалення зелених насаджень на території міста Києва» за поданням
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
12.10.2016 №08/231-4262/ПР) - матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
між житловими будинками на вул. Харківське шосе, 9-13, перед будинком 11
по вул. Харківське шосе, з назвою «ім. Володимира Сосюри» у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради О. Г. Міщенка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
24.10.2016 №08/231-4386/ПР) - матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про вилучення та припинення прав власності на
земельні ділянки по провулку Мічуріна» за поданням депутата Київської
міської ради Я. Діденка (доручення заступника міського голови — секретаря
Київської
міської
ради
від
15.11.2016
№08/231-4642/ПР)
матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення Київської міської ради
від 14 липня 2016 року № 761/761 «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «ПРОМБУД» договорів оренди земельних ділянок для
будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації будівельних
робіт на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі м. Києва та
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внесення змін до нього» за поданням депутатів Київської міської ради
О. О. Пинзеник та Н. В. Манойленко (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від №08/231-4298/ПР від 13.10.2016) матеріали додаються.
8. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що межує з житловим будинком на вул. Тарасівській, 23/25 у Голосіївському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради О. Г. Міщенка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
№08/231-4658/ПР від 17.11.2016) - матеріали додаються.
9. Розгляд листа Державної регуляторної служби України від 18.10.2016
№6405/0/20-16 щодо зауважень до проекту рішення «Про затвердження
Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду та затвердження
містобудівної документації в м. Києві» за поданням постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування (доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 11.04.2016 №08/231-1755/ПР) (лист постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики від 31.10.2016 №08/286-527) - матеріали додаються.

10. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
матеріали додаються.
10.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ»
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-рекреаційного
комплексу
з
об’єктами
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 за підтримку та за відхилення проекту рішення
рішення не було прийнято.
-

10.2. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгену
Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з

правовим висновком управління правового забезпечення діяльності

Київської міської ради від 27.10.2016 №08/230-2345 (ПР-10407 від
22.06.2016, справа - клопотання К-23624, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 05.07.2016
№08/231-2850/ПР) - матеріали додаються.
10.3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про

приватизацію земельної ділянки громадянці Савчук Світлані
Вікторівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комсомольській, 84-і у
Солом'янському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.10.2016 №08/230-2349 (ПР-9290 від 22.03.2016, кадастрова справа
П-9298, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.03.2016 №08/231-1424/ПР) - матеріали
додаються.
10.4. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«КИЇВОБЛГАЗ» на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському
районі м. Києва для обслуговування адміністративної будівлі» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 31.10.2016 №08/230-2357 (ПР-10099 від
25.05.2016, справа - клопотання К-25807, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 31.05.2016
№08/231-2406/ПР) - матеріали додаються.
10.5. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСТРЕИТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину продовольчих товарів та непродовольчих товарів на
вул. Олександра Сабурова, 20а у Деснянському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.11.2016 №08/230-2410 (ПР-11812 від
12.10.2016, кадастрова справа А-22668, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 13.10.2016
№08/231-4296/ПР) - матеріали додаються.
10.6. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про

розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,3614 га на
проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від 24.12.2010 року» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.11.2016 №08/230-2408 (доручення
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10.7. 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 повторний 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016 під час
голосування за підтримку проекту рішення рішення не було прийнято.

10.8. 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.
11. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок,

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

аукціон, надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Розгляд кадастрових справ (надання/передача - юридичні особи).
Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи).
Розгляд кадастрових справ (поділ земельних ділянок та внесення змін
до договорів оренди земельних ділянок).
Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних
ділянок).
Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них).

11.7. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди

земельних ділянок та внесення змін до них).
11.8. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки).
11.9. Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та розірвання договорів оренди земельних
ділянок).
11.10. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради).
11.11. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки).
11.12. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
11.13. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).

12. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
12.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельної ділянки;
надання згоди на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок; надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
12.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в
суборенду - юридичні особи)
12.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
12.4. Повторний
розгляд справ-клопотань (надання дозволу
на
розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни)
12.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустроющодо відведення земельних
ділянок - державні,
комунальні підприємства)
12.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу
на
розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - державні, комунальні підприємства)
12.7. Повторний
розгляд справ-клопотань (надання дозволу
на
розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи)
12.8. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
12.9. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ
земельної ділянки)

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

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
14. Пропозиція керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Бондаренка В.В. щодо
включення до порядку денного проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 10.11.2016
№314/1318 «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
14.12.2007 №66-6-00442» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації Г. Старостенко та керівника апарату
В. Бондаренка (доручення заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради від 23.11.2016 №08/231-4712/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 10.11.2016 №314/1318
«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.12.2007
№66-6-00442».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Шкуро М. Ю., Назаренко В. Е.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
15. Пропозиція заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В.
щодо включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської
міської ради «Про надання статусу парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення земельним ділянкам, що розташовані вздовж
вул. Попудренка та вздовж Броварського проспекту у Дніпровському районі
м. Києва» (доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.10.2016 №08/231-4459/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
надання статусу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення земельним ділянкам, що розташовані вздовж вул. Попудренка та
вздовж Броварського проспекту у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Михайленко В. О.,
Шкуро М. Ю.у Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
16. Пропозиція заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В.
щодо включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської

міської ради «Про заборону (мораторій) на зміну цільового призначення
земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Києві» (доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
11.10.2016 №08/231-4224/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
заборону (мораторій) на зміну цільового призначення земельних ділянок
рекреаційного призначення у м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
17. Пропозиція секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо
включення до проекту порядку денного повторний розгляд проекту
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира Маяковського,
2-6 у Деснянському районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю науково-технічне
підприємство «Бонус-П» № 62-6-00364 від 14.11.2006 року та надання
земельній ділянці статусу скверу» та правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 21.11.2016
№08/230-2541 (доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.09.2016 №08/231-3851/ПР).
Голосували: за включення до розділу 10 проекту порядку денного повторний
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира
Маяковського, 2-6 у Деснянському районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
науково-технічне підприємство «Бонус-П» № 62-6-00364 від 14.11.2006 року
та надання земельній ділянці статусу скверу» та правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2016 №08/230-2541.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
18. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Рослякова В. В. щодо
включення до проекту порядку денного повторний розгляд проекту
рішення Київської міської ради «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816» та розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 22.11.2016 №08/230-2571 (ПР-11754 від 11.10.2016, кадастрова
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Голосували: за включення до розділу 10 проекту порядку денного повторний
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816» та
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.11.2016 №08/230-2571.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко і . М., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю ., Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
19. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О. Г. Поліщука щодо повторного розгляду проекту рішення Київської
міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23
червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у
м. Києві» та витягу №08/280-3124 від 24.11.2016 з протоколу засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку від №42/55 від 22.11.2016 (ПР-9466 від 04.04.2016,
кадастрова справа А-21912, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 05.04.2016 №08/231-1642/ПР) матеріали додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення
Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» та витягу №08/280-3124 від 24.11.2016 з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку від №42/55 від 22.11.2016
(ПР-9466 від 04.04.2016, кадастрова справа А-21912, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 05.04.2016 №08/2311642/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутат Київської міської ради Шкуро М. Ю., Назаренко В. Е.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
20. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О. Г. Поліщука щодо включення до порядку денного проекту рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Національному музею
«Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування Національного музею

«Меморіал жертв Голодомору» (ПР-12112 від 22.11.2016, справа-клопотання
К-28249, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 22.11.2016№08/231-4697/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Національному музею
«Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування Національного музею
«Меморіал жертв Г олодомору».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М.у Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Назаренко В, Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
21. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г щодо
включення до порядку денного проекту рішення Київської міської ради
«Про надання комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
поліклініки на вул. Курнатовського, 7 у Дніпровському районі м. Києва»
(ПР-12071 від 14.11.2016, кадастрова справа А-22241, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 15.11.2016 №08/2314633/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення
Київської міської ради «Про надання комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1
Дніпровського району м. Києва» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд поліклініки на вул. Курнатовського, 7 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Шкуро М. Ю., Назаренко В. Е.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає
вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиць
1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі
м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації О. Спасибка (доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради №08/2314578/ПР від 10.11.2016) - матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 10.11.2016 №08/231-4578/ПР; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього; звіт про результати розгляду та
врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час
проведення громадських слухань детального плану території; матеріали
детального тану території; лист депутата О. Овраменко від
24.11.2016№08/20407 на 55-ти арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Лесинко А. В., Овраменко О. В., Шаповал А. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження детального
плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці
Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиць 1-у Садову, СадовоНабережну в Дніпровському районі м. Києва» із рекомендаціями депутата
Київської міської ради Овраменко О.В.
2, Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
розробниками містобудівної документації до пленарного засідання Київської
міської ради опрацювати можливість врахування в проектних рішеннях
проекту детального плану території рекомендацій, озвучених депутатом
Київської міської ради Овраменко О.В. (вх.№08/20407 від 24.11.2016) стосовно
врахування інтересів суб’єкта підприємницької діяльності Іванченка М.П. та
включення
об’єкта
на
земельній
ділянці
(кадастровий
номер
8000000000:66:108:0001) на вул. Комбінатній, 6 з цільовим призначенням «для
експлуатації та обслуговування торговельно-сервісного комплексу «Леон»,
озвучених та підтриманих під час обговорення цього питання.
3. Доопрацьовані текстові та графічні матеріали проекту детального
плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці
Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиць 1-у Садову, СадовоНабережну в Дніпровському районі м. Києва в установленому порядку
передати на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради для
прийняття остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 5 (Галицька О. С., Картавий І. Л.,
Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «утрималось» - З
(Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Старовойт В. М.).
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста,
Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнім каскадом
Совських ставків у Солом'янському районі м. Києва» за
поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 10.11.2016
№08/231-4579/ПР від 10.11.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 10.11.2016 №08/231-4579/ПР; проект рішення з пояснювальною
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запискою та додатками до нього; звіт про результати розгляду та
врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час
проведення громадських слухань щодо детального плану території;
матеріали детального плану території - на 38-и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Лесинко А. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана
Пулюя, вздовж річки Совки та верхнім каскадом Совських ставків у
Солом'янському районі м. Києва» із зауваженнями депутата Київської
міської ради Харченка О.В., а саме:
- доповнити пункт 1 проекту рішення абзацом 3 такого змісту:
«доповнити позицією 154 в наступній редакції:_______________________
154. ДПТ в межах проспектів Повітрофлотського, Валерія 2.1.007 66
Лобановського, вулиць Кіровоградської та Народного
Ополчення***
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.)
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження змін
до детального плану території району Теремки III
у Голосіївському районі м. Києва» за поданням заступника
голови
Київської
міської
державної
адміністрації
О. Спасибка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 18.11.2016 №08/2314660/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.11.2016 № 08/231-4660/ПР; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього; звіт про результати розгляду та
врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час
проведення громадських слухань детального плану території; матеріали
детального плану території; листи Національної Академії Наук України
від 21.11.2016 №08/20222 та Академії праці, соціальних відносин і
туризму Федерації професійних спілок України від 23.11.2016
№08/20383 - на 47-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Діденко Я. О., Мірошниченко І. М., Дробот Б. В.,
Свистунов О. В., Броневицький С. П., Дюжев С. А., Харченко О. В.,
Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до
детального плану території району Теремки III у Голосіївському районі
м. Києва» із рекомендаціями депутата Київської міської ради
Негрича М.М. про необхідність врахування в проектних рішеннях детального
плану інтересів Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації
професійних спілок України.

2, Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно
з проектною організацією - розробником містобудівної документації до
пленарного засідання сесії Київської міської ради розглянути можливість
доопрацювання текстових та графічних матеріалів проекту детального плану
території, відповідно до рекомендацій депутата Негрича М.М. про
необхідність врахування в проектних рішеннях детального плану інтересів
Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації професійних спілок
України (лист від 23.11.2016 №08/20383) стосовно забудови громадськожитловим комплексом земельної ділянки (кадастровий номер 79:488:011) за
адресою: вулиця Велика Окружна, 3 (дорога Кільцева), озвучених та
підтриманих під час обговорення цього питання.
3. Доопрацьовані текстові та графічні матеріали проекту внесення
змін до детального плану території району Теремки III у Голосіївському
районі м. Києва в установленому порядку передати на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради для прийняття остаточного
рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Галицька О. С., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., Старовойт В. М.).
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600
«Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на
території міста Києва» за поданням постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики (доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 12.10.2016№08/231-4262/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
12.10.2016 №08/231-4262/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 46-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Яловий К. В., Турець В. В., Картавий І. Л.,
Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: за пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого /. Л. підтримати проект рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про
затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києві»
із зауваженнями, а саме: доповнити пункт 2 Додатку 1 до проекту
рішення Київської міської ради абзацом 3 такого змісту:
«- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л е н к о І. М.,
Банас Д. М., Непоп В. /., Росляков В. 2?., Старовойт В. М ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці між житловими будинками на вул.
Харківське шосе, 9-13, перед будинком 11 по вул. Харківське
шосе, з назвою «ім. Володимира Сосюри» у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Г. Міщенка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 24.10.2016 №08/2314386/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
24.10.2016 №08/231-4386/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього, витяг №08/280-2908 від 15.11.2016 з протоколу засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку №38/51 від 08.11.2016, витяг №08/292-336 від
09.11.2016 з протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики №25 від 09.11.2016 - на
22-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці між житловими будинками на вул. Харківське шосе, 9-13,
перед будинком 11 по вул. Харківське шосе, з назвою «ім. Володимира
Сосюри» у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л е н к о І. М.,
Банас Д. М., Кримчак С. О., Непоп В. /., Росляков В. В.,
Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про вилучення та припинення
прав власності на земельні ділянки по провулку Мічуріна» за
поданням депутата Київської міської ради Я. Діденка
(доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 15.11.2016 №08/231-4642/ПР) — матеріали
додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
15.11.2016 №08/231-4642/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 121-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Діденко Я. О., Михайленко В. О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про вилучення та припинення
прав власності на земельні ділянки по провулку Мічуріна» та направити
вищезазначений проект рішення на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О: В., Баленко І. М.,
Банас Д. М К р и м ч а к С. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В.у Старовойт В. М , Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради від 14 липня 2016 року № 761/761 «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ПРОМБУД» договорів оренди земельних ділянок для
будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації
будівельних робіт на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у
Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього» за
поданням депутатів Київської міської ради О. О. Пинзеник та
Н. В. Манойленко (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від №08/231-4298/ПР від
13.10.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
13.10.2016 №08/231-4298/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 52-ох арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Пинзеник
Собірайський С. В., Вагін А. В., Негрич М. М.

О.О.,

Манойленко

Н.

В.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради від 14 липня 2016 року № 761/761 «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД» договорів оренди
земельних ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом та для
організації будівельних робіт на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у
Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Негрича М. М., Марченка Р. В.9 Кісільова І. П.,
Турця В. В., Кримчака С. О. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Негрича М. М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М.,
Назаренко В. Е.} Петровець О. Ф.9 Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що межує з житловим будинком на
вул. Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради О. Г. Міщенка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від №08/231-4658/ПР від 17.11.2016) - матеріали
додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.11.2016 №08/231-4653/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко
Величко М. М.

О. Г., Мірошниченко І. М., Меліхова Т. І.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що межує з житловим будинком на вул. Тарасівській, 23/25
у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Державної регуляторної служби України від
18.10.2016 №6405/0/20-16 щодо зауважень до проекту рішення
«Про затвердження Тимчасового порядку розроблення,
підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» за поданням постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування (доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради від 11.04.2016 №08/2311755/ПР) (лист постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
31.10.2016 №08/286-527) - матеріали додаються.
До постійної Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист від Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.2016 №05518785 щодо перенесення цього питання до надання департаментом
своїх пропозицій.

(лист Державної регуляторної служби України від 18.10.2016 №6405/0/20-16;
лист постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики від 31.10.2016 №08/286-527; копія
проекту рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього; лист
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)від 23.11.2016 №05518785 - на 70-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23,11,2016 №055-18785, відкласти розгляд
листа Державної регуляторної служби України від 18Л0.2016 №6405/0/20-16
щодо зауважень до проекту рішення «Про затвердження Тимчасового порядку
розроблення, підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» на чергове засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І, М., Кримчак С, О,,
Росляков В, В,, Старовойт В, М,у Шарій В, В, участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради - матеріали
додаються:
10.1. 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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016
№08/230-1948 та повторно підтримати проект рішення «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житловорекреаційного комплексу з об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури
між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

10.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Жовтанію
Євгену
Михайловичу
у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2016 №08/230-2345 (ПР-10407 від 22.06.2016, справаклопотання К-23624, доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради від 05.07.2016 №08/2312850/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.10.2016 №08/230-2345; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2016 №08/230-2345 та відхилити проект рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгену Михайловичу у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) повторно розглянути

клопотання громадянина Жовтаня Євгена Михайловича відповідно до
чинного законодавства України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

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

10.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про приватизацію земельної ділянки громадянці
Савчук
Світлані
Вікторівні
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Комсомольській, 84-і у Солом'янському
районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 28.10.2016 №08/230-2349 (ПР-9290 від 22.03.2016,
кадастрова справа П-9298, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 23.03.2016
№08/231-1424/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 28.10.2016 №08/230-2349; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Савчук С. В., Кримчак С. О., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Частково підтримати зауваження, викладені в правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 28.10.2016 №08/230-2349 до проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській, 84-і у Солом’янському районі м. Києва» в частині
необхідності правильного посилання на норми законодавчих актів у
преамбулі проекту рішення, а саме: слова «прикінцевих та перехідних
положень» замінити словами та цифрою «розділу VII «Прикінцеві та
перехідні положення».
2. Повторно підтримати проект рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській, 84-і у Солом'янському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме:
- у назві та по тексту проекту рішення слова «вул. Комсомольська»
змінити словами «вул. Потоцького Павла» (відповідно до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 19.02.2016 №125/1 «Про
перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві»);

- у преамбулі проекту рішення слова «прикінцевих та перехідних
положень» замінити словами та цифрою «розділу VII «Прикінцеві та
перехідні положення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Марчепко Р. В., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Непоп В. І., Росляков В. В.,
Шарій В. 2?., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10.4. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ»
на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському районі
м. Києва для обслуговування адміністративної будівлі» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 31.10.2016 №08/2302357 (ПР-10099 від 25.05.2016, справа клопотання К-25807,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 31.05.2016 №08/231-2406/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/230-2357; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
31.10.2016 №08/230-2357, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ
«КИЇВОБЛГАЗ»
на
просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському районі м. Києва для
обслуговування адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

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

10.5. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
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ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих
товарів та непродовольчих товарів на вул. Олександра
Сабурова, 20а у Деснянському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03 Л 1.2016 №08/230-2410
(ПР-11812 від 12.10.2016, кадастрова справа А-22668,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 13.10.2016 №08/231-4296/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.11.2016 №08/230-2410; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.11.2016 №08/230-2410 та повторно підтримати проект рішення «Про
передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСТРЕЙТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину
продовольчих товарів та непродовольчих товарів на вул. Олександра
Сабурова, 20а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Петровець О. Ф.).

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

10.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
площею 0,3614 га на проспекті Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва, укладеного між Київською
міською
радою
та
товариством
з
обмеженою
відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від 24.12.2010 року»
з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.11.2016 №08/2302408 (доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 16.09.2016 №08/231-З849/ПР) матеріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань надійшов лист
ТОВ «ЄВРОБУД» від 15.11.2016 вх. №08/19742 щодо відсутності
заборгованості по орендній платі за земельну ділянку та отримані
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, а
також на земельній ділянці розташований об'єкт незавершеного
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будівництва який належить на праві власності ТОВ «ЄВРОБУД» та
іноземному інвестору Аккоста Інвест ЛЛП.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.11.2016 №08/230-2408; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 20-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мірошниченко І. М., Дюжев С. А., Меліхова Т. І.,
Непоп В. І., Зубко Ю. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.11,2016
№08/230-2408 та відхилити проект рішення;
друга - відхилити зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.11.2016
№08/230-2408 та підтримати проект рішення.
1. Голосували: за підтримку зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.11.2016 №08/230-2408 та відхилення проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 0,3614 га на проспекті Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від
24.12.2010 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Баленко І. М.,
Бродський В.
Я., Зубко Ю.
Г., Михайленко В. О., Негрич М.М.,
Старовойт В. М.), «проти» немає, «утрималось» 7 (Марченко Р.В.,
Картавий І.
Л., Банас Д. М., Меліхова Т. І., Назаренко В.
Е.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.)

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Непоп В. І., Кримчак С. О Р о с л я к о в В. В
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання зауважень,
викладених у правовому висновку та відхилення проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення зауважень, викладених у правовому висновку та підтримання
проекту рішення.
2. Голосували: відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.11.2016 №08/230-2408 та підтримання проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 0,3614 га на проспекті Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від
24.12.2010 року».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 9
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Негрич М. М., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Непоп В. /., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Шарій В. В,, Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим винесено на голосування пропозицію депутата Київської
міської ради, члена постійної комісії Непопа В. І. щодо повернення до розгляду
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3614 га на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому
районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від 24Л2.2010 року» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03 Л 1.2016 №08/230-2408.
Голосували; за повернення до розгляду проекту рішення Київської міської ради
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,3614 га на
проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОБУД» № 1484 від 24.12.2010 року» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.11.2016
№08/230-2408.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф .).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Голосували: за підтримання зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.11.2016 М 08/230-2408 та відхилення проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 0,3614 га на проспекті Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» № 1484 від
24.12.2010 року», враховуючи лист ТОВ «ЄВРОБУД» від 15.11.2016
вх №08/19742.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 3 (Меліхова Т. І., Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е.), «утрималось» - 5 (Харченко О. В., Балицька О. С.,
Банас Д. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Кримчак С. О Р и м а р е н к о С. Г.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10.7. 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 повторний розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084 (ПР9733 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016 під час
голосування за підтримку проекту рішення - рішення не було прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.
Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.06.2016 №08/230-1084, та повторне підтримання 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» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. 0 .у Назаренко В. Е., Росляков В. В.,
Старовойт В. М. в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.8. 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 з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Татаренко В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10.2016 №08/230-2215, та відхилити проект рішення «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 укладеного
між Київською міською радою та громадянином Денищуком Павлом
Андрійовичем для будівництва, експлуатації та обслуговування медичного
центру зі знесенням існуючого нежитлового будинку на вул. Миколи
Островського, 46-в у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.)

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С,,
Бродський В. Я.у Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Росляков В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10.9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
площею 0,3482 га на проспекті Володимира Маяковського,
2-6 у Деснянському районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю науково-технічне підприємство «Бонус-П»
№ 62-6-00364 від 14.11.2006 року та надання земельній
ділянці статусу скверу» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.11.2016 №08/230-2541 (доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської
ради від 16.09.2016 №08/231-3851/ПР) - матеріали

додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.11.2016 №08/230-2541; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 22-ох арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2016 №08/230-2541 та повторно підтримати проект рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,3482 га на проспекті
Володимира Маяковського, 2-6 у Деснянському районі м. Києва, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
науково-технічне підприємство «Бонус-П» № 62-6-00364 від 14.11.2006 року
та надання земельній ділянці статусу скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Росляков В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

10.10. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 10.08.2011 №79-6-00816» та розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 22.11.2016 №08/2302571 (ПР-11754 від 11.10.2016, кадастрова справа
А-22828, доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 12.10.2016 №08/2314268/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 22.11.2016 №08/230-2571; проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього —на 6-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
22.11.2016 №08/230-2571 та повторно підтримати проект рішення «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10.08.2011 №79-600816».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.9 Балицька О. С.,
Бродський В. Я.у Кримчак С. 0 .9 Назаренко В. Е.у Росляков В. В.у
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок,
аукціон9 надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок):
11.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1367
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки або права оренди на неї на земельних
торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину-автосалону на вул. Електриків
(біля ГБК «Рибальський») в Оболонському районі
м. Києва» ПР-11831 від 18.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/231-4341/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки або права оренди
на неї на земельних торгах (аукціоні) площею 0,2067 га. Експертна грошова
оцінка становить 5 251 057,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

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

11.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1340
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «РАЙТ ГРУП» для експлуатації та
обслуговування офісного будинку на вул. Леоніда
Первомайського, 7 у Печерському районі м. Києва»
ПР-11065 від 18.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.08.2016 №08/231-3495/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,2081 га. Експертна грошова оцінка становить 11 076 294,00 грн.
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ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «РАЙТ ГРУП» для експлуатації та
обслуговування офісного будинку на вул. Леоніда Первомайського, 7 у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

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

11.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1356
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу»
ПР-11428 від 16.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3870/ПР).
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 Ю. Г. Зубка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 25.10.2016 (реєстр. №188 від
16.11.2016), відповідно до якого під час голосування за підтримку
проекту рішення рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3860 га для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на просп. Перемоги, 24 (літера А) у
Шевченківському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СУПЕРМАРКЕТ-93».
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Самойленко А.,
Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.> Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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11.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1357
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу»
ПР-11423 від 16.09.2016
'
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3872/ПР)
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 Ю. Г. Зубка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 25.10.2016 (реєстр. №188 від
16.11.2016), відповідно до якого під час голосування за підтримку
проекту рішення рішення не було прийнято.

і

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,5614 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 26 у Шевченківському
районі м. Києва, що підлягає продажу публічному акціонерному товариству
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

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

11.2. Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи):
11.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22490
Розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ 2015»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на вул. Семена Скляренка, 9 в
Оболонському районі м. Києва» ПР-11258 від 02.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-З726/ПР).

Земельна ділянка площею 2,2491 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л., Лапань І. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬШСТЮ «КВВ 2015» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Семена Скляренка, 9
в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Харченко О. В., Банас Д. М., Петровець О. Ф.).

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

11.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7908
Розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «С і А» земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури на вул. Євгена
Сверстюка, 4 у Дніпровському районі м. Києва»
ПР-12099 від 18.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.11.2016 №08/231-4690/ПР).

Земельні ділянки площами 7,1915 га, 0,1082 га, 0,0046 га, 0,1838 га, 0,0430 га,
0,0253 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Петровець О. Ф., Скидан О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «С і А» земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-громадської забудови з об'єктами
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на вул. Євгена
Сверстюка, 4 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 4 (Харченко О. В., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.), «утрималось» - 2 (Картавий І. Л.,
Банас Д. М.).

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

11.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22485
Розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АРТ-СІСТЕМ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування дитячоюнацького розважального комплексу з підприємствами
громадського харчування, торгівлі та сфери послуг та
третього рівня критої автостоянки на Дніпровському
узвозі, 1 у Печерському районі м. Києва»
ПР-11252 від 02.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3700/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Земельна ділянка площею 0,8940 га га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АРТгСІСТЕМ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування дитячо-юнацького розважального комплексу з
підприємствами громадського харчування, торгівлі та сфери послуг та
третього рівня критої автостоянки на Дніпровському узвозі, 1 у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим винесено на голосування пропозицію першого заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АРТ-СІСТЕМ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування дитячо-юнацького розважального комплексу з підприємствами
громадського харчування, торгівлі та сфери послуг та третього рівня критої
автостоянки на Дніпровському узвозі, 1 у Печерському районі м. Києва» (після
пункту 12.1.1).
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «АРТ-СІСТЕМ» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування дитячо-юнацького розважального
комплексу з підприємствами громадського харчування, торгівлі та сфери

послуг та третього рівня критої автостоянки на Дніпровському узвозі, 1 у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Банас Д. М., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АРТ-СІСТЕМ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування дитячо-юнацького розважального комплексу з
підприємствами громадського харчування, торгівлі та сфери послуг та
третього рівня критої автостоянки на Дніпровському узвозі, 1 у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Банас Д. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

11.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7704
Розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ
ГРУП» земельних ділянок для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлових будинків з паркінгом та
вбудовано-прибудованими
адміністративними
приміщеннями і закладами громадського харчування на
вул. Електриків, 28 у Подільському районі м. Києва»
ПР-12101 від 18.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.11.2016 №08/231-4689/ПР).

Земельні ділянки площами 0,6697 га, 0,2868 га та 4,1256 га - в оренду на 10
років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТРОЙ ГРУП» земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з
паркінгом та вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями і
закладами громадського харчування на вул. Електриків, 28 у Подільському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7165
Розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної
ділянки для будівництва житлового комплексу з
вбудовано-прибудованими
нежитловими
торговоофісними приміщеннями та підземним паркінгом
(довідведення до основної ділянки) на вул. Миколи
Островського, 7-а у Солом’янському районі м. Києва»
ПР-8187 від 11.12.2015
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.12.2015 №08/231-178/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0145 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими торговоофісними приміщеннями та підземним паркінгом (довідведення до основної
ділянки) на вул. Миколи Островського, 7-а у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Кримчак С. О.,
Назаренко В. Е., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим винесено на голосування пропозицію заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки для будівництва житлового
комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими торгово-офісними
приміщеннями та підземним паркінгом (довідведення до основної ділянки) на
вул. Миколи Островського, 7-а у Солом’янському районі м. Києва».
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки

для будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими
нежитловими торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом
(довідведення до основної ділянки) на вул. Миколи Островського, 7-а у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(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., Кримчак С. О.,
Негрич М, М, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими торговоофісними приміщеннями та підземним паркінгом (довідведення до основної
ділянки) на вул. Миколи Островського, 7-а у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Росляков В. В.).

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

11.3.

Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи):

11.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22897
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Київцентрдевелопмент»
для
експлуатації
та
обслуговування
нежитлового
(адміністративного) будинку, завершення будівництва та
обслуговування житлового будинку з приміщеннями
громадського призначення і підземним паркінгом на
вул. Великій Васильківській, 102 (літера «У») /
вул. Антоновича, 83 у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-12028 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 08/231-4580/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 під
час голосування за підтримку та за відкладення розгляду проекту
рішення рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,5092 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Київцентрдевелопмент» для експлуатації та обслуговування нежитлового
(адміністративного) будинку, завершення будівництва та обслуговування
житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним
паркінгом на вул. Великій Васильківській, 102 (літера «У») / вул. Антоновича,
83 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

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

11.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6976
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ЛАИТ
ГРУП» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації
та обслуговування торговельно-офісної будівлі на
вул. Попудренка, 50-в у Деснянському районі м. Києва»
ПР-9404 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.03.2016 №08/231-1554/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням О. В. Харченка.
Виноситься на повторний розгляд:
згідно з витягом №08/286-320 від 01.07.2016 з протоколу №17
засідання постійною комісією Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
від 15.06.2016, відповідно до якого комісією ухвалено зняти з
розгляду проект рішення та направити його на
доопрацювання
в Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
оскільки згідно зі ст. 14 п. 6 Положення про постійні комісії
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 19.06.2014 №9/9, термін вивчення питання
робочою групою не може перевищувати ЗО календарних днів з
моменту її утворення. (Відповідно до п. 9 статті ЗО
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, термін
вивчення питання робочою групою не може перевищувати 15
днів з моменту її утворення.).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист

ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП» від 16.11.2016 вх. №08/19837 з
проханням виключити з цільового призначення земельної ділянки
слова <<реконструкція».

Земельна ділянка площею ОД 180 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ЛАИТ ГРУП» земельної ділянки для
реконструкції, експлуатації та обслуговування торговельно-офісної будівлі на
вул. Попудренка, 50-в у Деснянському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«реконструкції», враховуючи звернення заявника,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О, В Б а л и ц ь к а О. С.,
Кримчак С. О,, Назаренко В, Е., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.3.3. 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.
Виносився на повторний розгляд 08.11.2016 згідно з протоколом
засідання 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. Під час голосування рішення не було
прийняте.

,

Земельна ділянка площею 0,5849 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Меліхова Т. І.
1. Голосували: 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, враховуючи протокол засідання робочої групи від 17.10.2016 (реєстр.
№160 від 19.10.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Банас Д. М., Балицька О. С., Кримчак С. О Н а з а р е н к о В. Е.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим винесено на голосування пропозицію першого заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І, П, щодо повторного розгляду
проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ПРИРОДИ» земельної ділянки для рекреаційних
цілей на вул. Труханівській, 1 у Дніпровському районі м. Києва».
2. Голосували: 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
10років, враховуючи протокол засідання робочої групи від 17.10.2016 (реєстр.
№160 від 19.10.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 1 (Меліхова Т. І.), «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Римаренко С. Г.).

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

11.3.4. 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 міської ради з питань житловокомунального 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 паливноенергетичного комплексу будь-якого рішення цією комісією не
ухвалено.

Земельна ділянка площею 0,0320 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т. І., Кулаковський Ю. П., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М.).

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

11.4.

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

11.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7801
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 17.04.2015 №245,
укладеного між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» на
просп. Степана Бандери, 32-д в Оболонському районі
м. Києва» ПР-12080 від 17.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.11.2016 №08/231-4654/ПР).

Земельна ділянка площею 0.8419 га.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди
земельної ділянки від 17.04.2015 №245, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного,
торговельно адміністративного комплексу з об'єктами громадського
призначення та паркінгом» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового, офісного, торговельного,
адміністративного комплексу з об'єктами громадського призначення та
паркінгом»;
- слова «просп. Московський» замінити словами «просп. Степана Бандери».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 17.04.2015 №245, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС
ХАУС» на просп. Степана Бандери, 32-д в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22896
Розгляд проекту рішення «Про поділ земельної ділянки,
що перебуває в оренді приватного акціонерного
товариства
«Позняки-Жил-Буд»
для
будівництва
житлового будинку із комплексом об'єктів громадського
обслуговування та критими автостоянками на б-рі Лесі
Українки, 7-9 у Печерському районі м. Києва»
ПР-12078 від 14.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.11.2016 №08/231-4626/ПР).

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки площею 1,7035 га,
на три земельні ділянки площами 1,0332 га, 0,5063 га, 0,1640 га
та внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 №82-600102 (зі змінами внесеними договорами від 07.06.2007 №82-6-00428, від
11.06.2010 №82-6-00591 та від 22.12.2011 №82-6-00630), залишивши в оренді
приватного акціонерного товариства «ПОЗНЖИ-ЖИЛ-БУД»:
- земельну ділянку площею 0,5063 га до 01.08.2022;
- земельну ділянку площею 0,1640 га до 31.10.2018.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді приватного акціонерного товариства «Позняки-Жил-Буд»
для будівництва житлового будинку із комплексом об'єктів громадського
обслуговування та критими автостоянками на б-рі Лесі Українки, 7-9 у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22965
Розгляд проекту рішення «Про поділ земельної ділянки,
що
перебуває
в
тимчасовому
користуванні
сільськогосподарського
публічного
акціонерного

товариства «Київська овочева фабрика» на вул. Академіка
Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва,
внесення змін до договору на право тимчасового
користування землею від 08.10.1998 № 88-5-00037 (зі
змінами) та передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ»
для
будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного, торгівельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими
приміщеннями
громадського,
соціального
та
торгівельного призначення на вул. Академіка Туполєва,
12 у Шевченківському районі м. Києва»
ПР-12083 від 17.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.11.2016 №08/231-4651/ПР).

Проектом рішення передбачено:
- поділ земельної ділянки, що перебуває в тимчасовому користуванні
сільськогосподарського публічного акціонерного товариства «Київська
овочева фабрика» площею 37,5584 га на дванадцять земельних ділянок
площами 0,0101 га, 1,5337 га, 0,0228 га, 0,0723 га, 0,0007 га, 0,6863 га,
3,5915 га, 0,0865 га, 0,1459 га, 0,3031 га, 0,2177 га, 30,8878 га;
- внести відповідні зміни до договору на право тимчасового користування
землею від 08.10.1998 № 88-5-00037 (зі змінами);
- передача земельних ділянок площами 0,2177 га та 30,8878 га в оренду на
10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в тимчасовому користуванні сільськогосподарського публічного
акціонерного товариства «Київська овочева фабрика» на вул. Академіка
Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва, внесення змін до договору
на право тимчасового користування землею від 08.10.1998 № 88-5-00037 (зі
змінами) та передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТОЛИЧНА
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ» для будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного, торгівельного комплексу з наземними і підземними паркінгами та
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та
торгівельного призначення на вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 1 (Картавий І. Л.), «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Банас Д. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

11.5. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних

ділянок):
11.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7661
Розгляд проекту рішення «Про зміну цільового
призначення
земельних
ділянок
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-офісного
торгівельного комплексу з наземними і підземними
паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями
громадського, соціального та торгівельного призначення
на вул. Салютній, 2-6 у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-12084 від 17.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.11.2016 №08/231-4653/ПР).

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельних
ділянок площами 5,4996 га та 2,6612 га та:
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.10.2004 №91-600345, а саме: слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування
промислово-торговельного
комплексу» замінити
словами
«для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово офісного,
торгівельного комплексу з
наземними і підземними паркінгами та
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та
торгівельного призначення»;
а також, внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30.08.2004
№91-6-00318, а саме: слова «для будівництва, експлуатації та
обслуговування промислово-торговельного комплексу» замінити словами
«для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово офісного,
торгівельного комплексу з
наземними і підземними паркінгами та
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та
торгівельного призначення».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельних ділянок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-офісного торгівельного комплексу з
наземними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення на
вул. Салютній, 2-6 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - 1 (Картавий І. Л.), «утрималось» - 2
(Банас Д. М., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Кримчак С. О., Назаренко В, Е. участі в голосуванні не брали,
Рішення прийнято.

11.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
11.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21083
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «БУДРЕСУРС» договору
оренди земельної ділянки для будівництва торговельноофісного комплексу з підземним паркінгом шляхом
реконструкції
виробничо-складських
будівель
з
подальшою експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Гайдара, 5 у Голосіївському районі м. Києва»
ПР-9443 від 31.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1607/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 20.09.2006 №79-6-00442 площею 0,2125 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «БУДРЕСУРС» договору оренди
земельної ділянки для будівництва торговельно-офісного комплексу з
підземним паркінгом шляхом реконструкції виробничо-складських будівель з
подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Гайдара, 5 у
Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21083 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись 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» - 2
(Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

Кадастрова справа А-22017
Розгляд проекту рішення «Про поновлення договору

оренди земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«ГОРЛИЦЯ»
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
магазину
на
вул. Ревуцького, 14-а у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-10524 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2873/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики з рекомендацією щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 17.03.2005 №63-6-00226 площею 0,0452 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 7. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«ГОРЛИЦЯ» для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину на
вул. Ревуцького, 14-а у Дарницькому районі м. Києва».
2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
фактичного використання земельної ділянки.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.6.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20841
Розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю Агропромислова фірма «Буран» для
експлуатації та обслуговування тепличного господарства
на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі м. Києва»
ПР-9254 від 21.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.03.2016 №08/231-1412/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.11.2008 №62-6-00509 площею 4,8000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
Агропромислова фірма «Буран» для експлуатації та обслуговування
тепличного господарства на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Харченка О, В., Балицької О. С. 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.6.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20035
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «МЕОКОМ» договору
оренди земельної ділянки для розташування та
обслуговування тимчасових збірно-розбірних павільйонів
та літнього майданчика на вул. Попудренка, 50-а у
Деснянському районі м. Києва» ПР-9350 від 24.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.03.2016 №08/231-1512/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 12.06.2000 №62-6-00004 (з урахуванням договору про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 15.05.2007 №62-6-00406)
площею 0,0703 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «МЕОКОМ» договору оренди земельної
ділянки для розташування та обслуговування тимчасових збірно-розбірних
павільйонів та літнього майданчика на вул. Попудренка, 50-а у Деснянському
районі м. Києва» до прийняття рішення постійною комісією Київської

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.6.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21124
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Рубін» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель
і
споруд
майнового
комплексу
на
вул. Червоногвардійській, 10 у Дніпровському районі
м. Києва» ПР-9346 від 24.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.03.2016 №08/231-1511/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 20.08.2004 №66-6-00182 площею 0,4480 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Рубін» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
майнового комплексу на вул. Червоногвардійській, 10 у Дніпровському
районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21124 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись 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 Турець В. В., Харченко О. В
Банас Д. М., Балицька О. С., Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Назаренко В. Е., Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.6.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20313
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ДарПак» договору оренди
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земельної ділянки для будівництва, подальшої експлуатації
та
обслуговування
складських
будівель
на
вул. Машиністівській, 1 у Дніпровському районі м. Києва
та внесення змін до нього»
ПР-9414 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1573/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.09.2002 №66-6-00058 площею 0,7469 га
та внести зміни до нього, а саме:
- назву другої сторони в договорі викласти в такій редакції: «товариство з
обмеженою відповідальністю «ДарПарк».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «ДарПак» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування складських
будівель на вул. Машиністівській, 1 у Дніпровському 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 заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С , Баленко І. М.> Кримчак С. О Н а з а р е н к о В. Е.у
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.6.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20835
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування павільйону на вул. Чудновського, 7 у
Дніпровському районі м. Києва» ПР-9437 від 31.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1606/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 22.09.2003 №66-6-00100 площею 0,0483 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування павільйону на
вул. Чудновського, 7 у Дніпровському районі м. Києва».

2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-20835 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
3, Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О, В.,
Балицька О, С., Баленко І, М., Кримчак С, О., Назаренко В. Е.,
Старовойт В, М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

11.6.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22616
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ВЕТЕРОК» договору
оренди земельних ділянок для будівництва, подальшої
експлуатації та обслуговування закладів громадського
харчування у Гідропарку у Дніпровському районі
м. Києва» ПР-11211 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3669/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-504 від 18.10.2016 з протоколу №24 від
05.10.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 29.12.2006 №66-6-00378 площами 0,0869 га та 0,0226 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Дюжев С. А., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ВЕТЕРОК» на 10 років договір оренди земельних ділянок від 29.12.2006
№66-6-00378 площами 0,0869 га та 0,0226 га для будівництва, подальшої
експлуатації та обслуговування закладів громадського харчування у
Гідропарку у Дніпровському районі м. Києва.
2, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
29,12,2006 №66-6-00378 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» - 5
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Римаренко С. Г.).

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

11.6.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21568
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«САЛОН
МЕБЛІВ
«РУСАНІВКА» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування збірно-розбірного
металевого
складу та службового
гаража на
просп. Возз’єднання, 21 у Дніпровському районі м. Києва
та внесення змін до нього» ПР-9416 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1612/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 19.04.2000 №63-6-00002 площею 0,0577 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами «у
Дніпровському районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«САЛОН
МЕБЛІВ
«РУСАНІВКА» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування збірно-розбірного металевого складу та службового гаража
на просп. Возз’єднання, 21 у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін
до нього».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21568 на розгляд постійних комісій Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики та з питань транспорту, зв'язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань постійних комісій Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та з питань
транспорту, зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.6.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21234
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«АВТОБАНСЕРВІС»

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування під’їздів та тимчасової автостоянки на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва»
ПР-8479 від 26.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.01.2016 №08/231-534/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.06.2009 №78-6-00591 площею 0,1902 га, в тому числі
площею 0,1693 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«АВТОБАНСЕРВІС» на 5 років договір оренди земельної ділянки від
04.06.2009 №78-6-00591 площею 0,1902 га, в тому числі площею 0,1693 га в
межах червоних ліній, для експлуатації та обслуговування під’їздів та
тимчасової автостоянки на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
04.06.2009 №78-6-00591 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04,03,2015 №195/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.)

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

11.6.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22567
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Кирилівській, 154 в
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до
ПР-11539 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-3996/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі підприємництва та регуляторної
політики.
НЬОГО»

,

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 06.12.2001 №78-6-00033 площею 0,1235 га
та внести зміни до нього, а саме:

- слова «збірно-розбірного павільйону-магазину «Овочі-фрукти Вишенька»
замінити словом «магазину»;
- слова та цифри «на вул. Фрунзе, 154 у Мінському районі» замінити словами
та цифрами «на вул. Кирилівській, 154 в Оболонському районі».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Кирилівській,
154 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Марченко Р. В., Банас Д. М., Балицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим винесено на голосування пропозицію першого заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «РЕМОВОЧ» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Кирилівській, 154 в
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на
вул. Кирилівській, 154 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Банас Д. М.,
Меліхова Т. І., Харченко О. В., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Росляков В. В
Баленко І. М., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Кирилівській,
154 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Харченко О. В., Банас Д. М., Балицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В
Баленко І. М., Кримчак С, О С т а р о в о й т В. М, участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято,

11.6.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21938
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ДІЛЬМАР» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
торговельного
павільйону
на
вул. Тулузи, 1а у Святошинському районі м. Києва»
ПР-11572 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4073/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 17.11.2005 №75-6-00245 площею 0,0081 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ДІЛЬМАР» на 10 років договір оренди земельної ділянки від 17.11.2005 №756-00245 площею 0,0081 га для експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону на вул. Тулузи, 1а у Святошинському 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
17,11,2005
Ля75-6-00245 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 Ляі95/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Банас Д. М., Балицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О, В,, Баленко І, М.,
Кримчак С, 0 ,9Назаренко В, Е, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

11.6.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13327
Розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «ВТОРЕС» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
53

заготівельного
пункту
вторинної
сировини
на
вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківському районі м.
Києва та внесення змін до нього» ПР-11635 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4104/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №28/286-568 від 16.11.2016 з протоколу №27 від
09.11.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 17.01.2007 №91-6-00615 площею 0,0227 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «ВТОРЕС» замінити словами
«публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС».
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «ВТОРЕС» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування заготівельного пункту вторинної сировини на
вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва та внесення
змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Харченко О. В
Зубко Ю. Г., Баленко 1. М , Кримчак С. О Н а з а р е н к о В. Е. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.7.

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

11.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21790
Повторний 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» 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016

ухвалено відкласти розгляд проекту рішення, Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження земельної ділянки та матеріали фотофіксації її
фактичного стану.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.11.2016 М 057021-21639 (вх.21.11.2016 №08/20117) та актами
обстеження земельної ділянки від 14.11.2016.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договори оренди
земельних ділянок від 25.11.2010 №79-6-00796 та від 25.11.2010 №79-6-00795
площею 0,0124 га (в межах червоних ліній) та площею 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., Меліхова Т. І., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Кримчак С. ОМи х а й л е н к о В. О., Назаренко В. Е.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22063
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАГАЗИН № 427» договору оренди земельної ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
магазину
продовольчих товарів на вул. Армійській, 15 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-10690 від 11.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3018/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 30.09.2016 (реєстраційний №132 від
04.10.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 13.12.2005 №79-6-00379 площею ОД551 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗИН № 427» на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 13.12.2005 №79-6-00379 площею 0,1551 га для
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих товарів на
вул. Армійській, 15 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
13,12.2005 №79-6-00379 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

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

11.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22312
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельних ділянок товариству з
обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ОріонЕкспорт»
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування житлового комплексу з торговим
центром і вбудованими приміщеннями офісного та
соціально-побутового
призначення,
з
підземним
паркінгом у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки
у Дарницькому районі м. Києва» ПР-10346 від 16.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.06.2016 №08/231-2649/ПР).
З урахуванням
листів
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «ТОРГОВИЙ Д ІМ «ОРІОН-ЕКСПОРТ» від
11.10.2016 вх. №08/17308 та вх. №08/17312.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
створено нову робочу групу під головування Рослякова В. В.

Виносився на повторний розгляд засідання комісії 16.11.2016,
оскільки згідно з п. 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати 15 днів з моменту її утворення. Під час голосування
за підтримку проекту рішення рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 14.06.2011 № 63-6-00623 площею 2,6960 га та
площею 0,9842 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Скуратко Н.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий
Дім «Оріон-Експорт» на 5 років договір оренди земельних ділянок від
14.06.2011 № 63-6-00623 площею 2,6960 га та площею 0,9842 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з торговим
центром і вбудованими приміщеннями офісного та соціально-побутового
призначення, з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні житлового масиву
Лозняки у Дарницькому районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
14.06.2011 № 63-6-00623 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р.В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Римаренко С.Г., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Росляков В. В.).
Рішення прийнято.

11.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21546
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «БУДДИЗАИН-21» для
будівництва, експлуатації та обслуговування виробничоскладської бази на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому
районі м. Києва» ПР-9289 від 22.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.03.2016 №08/231-1426/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення відкладено та ухвалено направити
матеріали на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286506 від 18.10.2016 з протоколу №24 засідання постійної комісії

Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики від 05.10.2016, відповідно до якого проект
рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 14.06.2005 №63-6-00262 (зі змінами, внесеними
договором від 11.09.2014 №708) площею 0,2941 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДДИЗАЙН-21» на 10 років договір оренди земельної ділянки від
14.06.2005 №63-6-00262 (зі змінами, внесеними договором від 11.09.2014
№708) площею 0,2941 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничо-складської бази на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому районі м.
Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
14.06.2005 №63-6-00262 (зі змінами, внесеними договором від 11.09.2014
№708) 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 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Росляков В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20857
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
автостояночному кооперативу «КАШТАН» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування автостоянки власних індивідуальних
транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у
Деснянському районі м. Києва» (ПР-9255 від 21.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.03.2016 №08/231-1384/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 Т. І. Меліхової.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 25.10.2016 (реєстр. №177 від
08.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано

підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме:
доповнити проект рішення пунктом 3.4 такого змісту: «Після
укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 13.09.2003 №62-6-00075 (зі змінами,
внесеними договором від 27.05.2011 №62-6-00572) відповідно до
доручення заступника Київського міського голови - секретаря
Київської міської ради від 17.09.2015 №08/15920 здійснити
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки
власних індивідуальних транспортних засобів на вул. Каштановій,
17 у Деснянському районі м. Києва».

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 13.09.2003 №62-6-00075 (із змінами, внесеними
договором від 27.05.2011 №62-6-00572) площею 1,0739 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 25.10.2016
(реєстр. №177 від 08.11.2016), підтримати проект рішення «Про
поновлення автостояночному кооперативу «КАШТАН» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки власних
індивідуальних транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у Деснянському
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: доповнити проект рішення
пунктом 3,4 такого змісту: «Після укладення додаткової угоди про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 13,09,2003 №62-6-00075
(із змінами, внесеними договором від 27,05,2011 №62-6-00572) відповідно до
доручення заступника Київського міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17,09,2015 №08/15920 здійснити розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автостоянки власних індивідуальних
транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у Деснянському районі
м, Києва»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О, В., Баленко І, М.,
Кримчак С. О,, Назаренко В, Е., Негрич М, М., Росляков В, В.,
Старовойт В, М, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

11.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21038
Повторний 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» 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
засідання цієї комісії від 01.06.2016).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08,11.2016 під
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення рішення не було прийнято, ухвалено відкласти розгляд проекту
рішення на наступне засідання комісії, на яке запросити
представника заявника.

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) площею 0,2089 га та площею0,7669 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова та цифру «вул. Крайня, 1 (один)», замінити словами та цифрою
«вул. Крайня, 1-Е (один Е)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«АЛЬТАІР» на 10 років договір оренди земельних ділянок від 05.05.2004 №626-00135 (із змінами, внесеними договором від 12.12.2012 №62-6-00608)
площею 0,2089 га та площею 0,7669 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу на вул. Крайній, 1-Е у
Деснянському районі м. Києва та внести змін до нього.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
висновок щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від 05.05.2004
№62-6-00135 (із змінами, внесеними договором від 12.12.2012 №62-6-00608)
на 10 років з урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії
від 24.11.2016.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
05.05.2004 №62-6-00135 (із змінами, внесеними договором від 12.12.2012
Л962-6-00608) на 10 років та внесення змін до нього, а саме: слова та цифру
«вул. Крайня, 1 (один)», замінити словами та цифрою «вул. Крайня, 1-Е
(один Е)», а також щодо приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М .,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

11.7.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21416
Повторний 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» 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на наступне засідання
постійної комісії, на яке запросити заявника.

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: 1. Відкласти 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».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Рослякова В. В., Банаса Д. М., Назаренка В. Е. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Рослякова В. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.7.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21794
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ХАДСОН
Україна» договору оренди земельної ділянки від
02.12.2005 № 82-6-00331 та внесення змін до нього»
ПР-8100 від 07.12.2015

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.12.2015 №08/231-73/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
розгляд проекту рішення відкладено та ухвалено направити
матеріали на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та
звернутись до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом М908/286-201 від 16.05.2016 з протоколу М І 4
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
27.04.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано з
рекомендацією щодо виключення з цільового призначення слова
«реконструкція»;
- листом Департаменту міського
благоустрою
та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.05.2016 М064-4168 щодо результатів
перевірки, а саме: на земельній ділянці розміщено капітальну
споруду з продажу продовольчих товарів. Частина приміщень
надається в оренду, прилегла територія в задовільному
санітарно-технічному стані, встановлено шлагбаум з метою
обмеження руху та паркування автотранспортних засобів у
дворовій частині.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 02.12.2005 № 82-6-00331 площею ОД000 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «для реконструкції з розширенням торгового павільйону під
торговельний комплекс та обслуговування торговельного комплексу»
замінити на слова «для експлуатації та обслуговування торговельного
комплексу»;
- слова та цифри «Дружби народів, 28» замінити словами та цифрами
«Дружби народів, 28В».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи витяг №08/286-201 від 16.05.2016 з протоколу №14
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики від 27.04.2016, підтримати проект
рішення «Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ХАДСОН Україна» договору оренди земельної ділянки від 02.12.2005 № 826-00331 та внесення змін до нього» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «реконструкції».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Кримчак С. О На з а р е н к о В. Е. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

11.7.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19732
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕГАТ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування причалу для швартування
розважального комплексу-дебаркадера «Голден Принц»
на Набережному шосе (біля Наводницького парку) у
Печерському районі м. Києва» ПР-8424 від 20.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.01.2016 №08/231-460/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для
розгляду постійними комісіями Київської міської ради з питань
екологічної політики та з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, а також з питань транспорту, зв'язку та
реклами. Ухвалено також звернутись до КП по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо».
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом КП по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо» від 18.08.2016 №2621;
- витягом №08/286-282 від 07.06.2016 з протоколу №16 від
01.06.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики;
- витягом №29/288/03-18 з протоколу №18 від 21.09.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики;
- витягом з протоколу №20 від 28.10.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 05.04.2005 №82-6-00285 площею 0,0787 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ФРЕГАТ» на 5 років договір оренди земельної ділянки від 05.04.2005 №82-600285 площею 0,0787 га для швартування розважального комплексудебаркадера «Голден Принц» на Набережному шосе (біля Наводницького
парку) 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
05.04.2005 №82-6-00285 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у

власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міськоїради від 04.03,2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

11.7Л 0. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21627
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Катеринка»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських
приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському
районі м. Києва та внесення змін до нього»
ПР-8205 від 15.12.2015
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.12.2015 №08/231-352/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для
розгляду постійними комісіями Київської міської ради з питань
екологічної політики та з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики. Виносився на повторний розгляд
24.05.2016 - 31.05.2016 відповідно до витягів:
- №08/286-102 від 18.03.2016 з протоколу засідання №9
постійної комісії з питань торгівлі підприємництва та
регуляторної політики від 17.03.2016, згідно з яким проект
рішення підтримано;
- №29/288/03-09 з протоколу засідання №9 постійної комісії з
питань екологічної політики від 27.04.2016, згідно з яким
проект рішення підтримано
На засіданні було ухвалено відкласти розгляд проекту рішення
та звернутись до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 24.06.2016 №064-6567 щодо
результатів перевірки, а саме: на земельній ділянці розміщено
будівлі магазину, кафетерію та складських приміщень, стан
благоустрою задовільний.

,

.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 22.12.2000 №75-6-00008 площею 0,1341 га
та внести зміни до нього, а саме:

- слова «закрите акціонерне товариство «Катеринка» замінити словами
«товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринка» у відповідних
відмінках;
- слова та цифри «для експлуатації та обслуговування магазину №1037,
кафетерію та складських приміщень» замінити словами «для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських приміщень» у відповідних
відмінках;
- слова «Житомирське шосе, с. Катеринівка у Ленінградському районі»
замінити словами «Житомирське шосе, 5 у Святошинському районі» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Ігонуда Г. Г.,
Ткаченко К. Ф., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Катеринка» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування магазину, кафетерію та складських
приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа А-21940
Розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі
м.
Києва
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», яка надана в
оренду (договір оренди земельної ділянки від 06.12.2005
№ 85-6-00235)» ПР-11964 від 02.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.11.2016 №08/231-4514/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка надана в оренду (договір
оренди земельної ділянки від 06.12.2005 № 85-6-00235), площею 4,3044 га на
дві земельні ділянки площами 4,1255 га та 0,1789 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі м. Києва ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», яка надана в
оренду (договір оренди земельної ділянки від 06.12.2005 № 85-6-00235)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22881
Розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки, яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на
вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі
м. Києва» ПР-12036 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.11.2016 №08/231-4614/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0948 га на дві земельні
ділянки площами 0,0379 га та 0,0569 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в
оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на
вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Непоп В. І.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21965
Розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки громадянам Сокольвак Олені Андріївні та
Трет'яку Максиму Миколайовичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку і господарських будівель
на вул. Луганській, 14 у Солом'янському районі м. Києва»

ПР-11377 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3834/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0300 га на дві земельні
ділянки площами 0,0150 га та 0,0150 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки громадянам
Сокольвак Олені Андріївні та Трет'яку Максиму Миколайовичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель на
вул. Луганській, 14 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Б а л е н к о І. М ,
Петровець О: Ф., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І., Михайленко В. О.,
Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

11.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21988
Розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на вул. Алли Тарасової, 5 у Шевченківському
районі м. Києва приватному акціонерному товариству
«Нові Інжинірингові Технології» для організації робіт по
будівництву готельного комплексу (паркінгу з фітнес
центром), розміщення тимчасових побутових приміщень,
для під’їзду техніки, складування будівельних матеріалів
та подальшої експлуатації» ПР-8900 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-984/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,5839 га на дві земельні
ділянки площами 0,3668 га та 0,2171 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Алли
Тарасової, 5 у Шевченківському районі м. Києва приватному акціонерному
товариству «Нові Інжинірингові Технології» для організації робіт по
будівництву готельного комплексу (паркінгу з фітнес центром), розміщення
тимчасових побутових приміщень, для під’їзду техніки, складування

будівельних матеріалів та подальшої експлуатації», оскільки відсутня
підстава для користування земельною ділянкою, а саме: рішення
господарського суду міста Києва від 31.03.2008 №35/116 на підставі якого
було укладено додаткову угоду про поновлення договору оренди земельної
ділянки, скасовано постановою Вищого господарського суду України від
17.05.2010, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду
міста Києва де рішенням від 03.09.2010 в задоволенні позову було
відмовлено.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22336
Розгляд проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Дегтярівській, 5-7, 7-а,
вул. Коперника, 12-а, 12 у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-9723 від 15.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.04.2016 №08/231-1938/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
04.11.2016 вх. №08/19123 щодо надання пояснень до проекту
рішення та з проханням прискорити розгляд проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: надання згоди на поділ земельної ділянки
площею 4,1422 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
поділ земельної ділянки на вул. Дегтярівській, 5-7, 7-а, вул. Коперника, 12-а,
12 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-22336 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Непоп В. І., Меліхова Т. І., Старовойт В. М.у Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.9.

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

11.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20971
Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 11.04.2008 № 91-600765, укладеного між Київською міською радою та
закритим акціонерним товариством «Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України» для будівництва підпірної стінки з
влаштуванням підземного автопаркінгу та офісних
приміщень з подальшими їх експлуатацією та
обслуговуванням» ПР-11991 від 07.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.11.2016 №08/231-4537/ПР).

Проектом рішення передбачено: відмовити у поновленні договору оренди
земельної ділянки від 11.04.2008 № 91-6-00765
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 11.04.2008 № 91-6-00765, укладеного
між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством
«Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України» для будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного
автопаркінгу та офісних приміщень з подальшим їх експлуатацією та
обслуговуванням».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В,9 Харченко О. В.,
Баленко /. М.у Банас Д. М., Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22083
Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 31.05.2005 № 91-600446 (з урахуванням додаткової угоди про поновлення та
про внесення змін та доповнень до Договору оренди
земельної ділянки від 23.09.2011 № 91-6-00940),
укладеного між Київською міською радою та закритим
акціонерним
товариством
«Український
центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України»
для
експлуатації
та
обслуговування

автостоянки» ПР-11992 від 07.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.11.2016 №08/231-4536/ПР).

Проектом рішення передбачено: відмовити у поновленні договору оренди
земельної ділянки від 31.05.2005 № 91-6-00446 (з урахуванням додаткової
угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до Договору оренди
земельної ділянки від 23.09.2011 № 91-6-00940)
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 31.05.2005 № 91-6-00446 (з
урахуванням додаткової угоди про поновлення та про внесення змін та
доповнень до Договору оренди земельної ділянки від 23.09.2011 № 91-600940), укладеного між Київською міською радою та закритим акціонерним
товариством «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному
транспорті України» для експлуатації та обслуговування автостоянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О., Непоп В. Б,
Меліхова Т. Б, Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.10. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
11.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1360
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.04.2007 № 494/1155 «Про
затвердження переліку земельних ділянок, призначених
для продажу на земельних торгах (аукціонах) під
забудову» ПР-11768 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4264/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни, в додаток до рішення, а саме:
- у пункті 2 в графі 5 «Попереднє цільове призначення земельної ділянки» слова
«для будівництва та експлуатації станції технічного обслуговування» замінити
словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування мийки
автотранспорту».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.04.2007 № 494/1155 «Про затвердження переліку

земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Росляков В. В., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Банас Д. М.у Бродський В. Я.у Кримчак С. О.,
Непоп В. /., Меліхова Т. /., Петровець О. Ф., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

11.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1334
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 18.03.2004 №118/1328 «Про
доповнення до переліку земельних ділянок, призначених
для продажу на земельних торгах (аукціонах) суб’єктам
підприємницької діяльності під забудову»
ПР-11039 від 15.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.08.2016 №08/231-3499/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення (із змінами і
доповненнями), а саме:
- у пункті 56 в графі 5 «Цільове призначення земельної ділянки» слова «для
будівництва та експлуатації житлового комплексу з об’єктами
інфраструктури, закладів торгівлі та громадського харчування» замінити
словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивного
комплексу» та у графі 4 «Орієнтовна площа земельної ділянки, га» цифри
«0,55» замінити цифрами «0,45».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кулаковський Ю. П.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 18.03.2004 №118/1328 «Про доповнення до переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 11, «проти» — немає, «утрималось» — 6
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Кримчак С. О., Непоп В. /., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

11.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1369
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх на земельних торгах»
ПР-11904 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.10.2016 №08/231-4405/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення (зі змінами і
доповненнями), а саме:
- у пункті 16 в графі 3 «Запропоноване цільове призначення (функціональне
призначення)» слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування
спортивного комплексу із стадіоном» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування підземного паркінгу з влаштуванням
благоустрою на покрівлі» та у графі 4 «Орієнтовна площа земельної
ділянки, га» цифри «0,35» замінити цифрами «0,64 га».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Негрича М. М. відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних
торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В., Харченко О. В,,
Баленко І. М., Кримчак С. О Н е п о п В. І., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.11. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки):
11.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7257
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд адміністративно-господарського
майнового комплексу на вул. Героїв космосу, 8-Б у
Святошинському районі м. Києва» ПР-11633 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4103/ПР).

Земельна ділянка площею 1,9223 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд адміністративно-господарського майнового комплексу на
вул. Героїв космосу, 8-Б у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Марченко Р. В., Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. /., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.12. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
11.12.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22603
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Шелудько Катерині Олегівні у приватну власність
земельної ділянки для ведення садівництва на вул.
Садовій, 193, діл. 34-а у Дарницькому районі м. Києва»
ПР-12074 від 14.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.11.2016 №08/231-4631/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1037 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Шелудько Катерині Олегівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення садівництва на вул. Садовій, 193, діл. 34-а у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.).

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

11.12.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12810
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Конон Любові Володимирівні у приватну власність
земельної ділянки для ведення індивідуального

садівництва на вул. Чайковського, 4-г у Дарницькому
районі м. Києва» ПР-11411 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3890/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0174 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Конон
Любові Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Чайковського, 4-г у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В К р и м ч а к С. О.,
Непоп В. /., Банас Д. М., Петровець О. Ф., Меліхова Т. І
Кісільов І. 77. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22420
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Кулаковій Зої Олександрівні, члену громадської
організації садівницького товариства «Фронтовик»
Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для
ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 180 у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-11269 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3732/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0400 га —в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Кулаковій Зої Олександрівні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 180 у Солом'янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» — немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Кісільов І. П., Баленко І. М.,
Кримчак С. О., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брав.
Рішення прийнято.

11.12.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22405

Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Кушніру Василю Івановичу, члену громадської
організації садівницького товариства «Фронтовик»
Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для
ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 244 у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-11216 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3695/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0800 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Кушніру Василю Івановичу, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 244 у Солом'янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Кісільов І. П., Баленко І. М.у
Кримчак С. О П е т р о в е ц ь О. Ф.у Росляков В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брав.
Рішення прийнято.

11.12.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22418
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Гуді Василю Івановичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 121 у
Солом’янському районі м. Києва» ПР-11230 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3694/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0600 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Гуді
Василю Івановичу, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 121 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брав.

Рішення прийнято.

11.12.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22417
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Капітану Борису Івановичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 212 у
Солом'янському районі м. Києва» ПР-11220 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3696/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0500 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Капітану Борису Івановичу, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 212 у Солом'янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.13. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

11.13.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17952
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Обухівській, 118-а у Святошинському
районі м. Києва» ПР-8811 від 10.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-832/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 31.07.2015 вх. №08/Х-6976 з проханням внести
зміни до цільового призначення та замінити слово «будівництва»
на слово «експлуатації».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його

разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд постійних
комісій Київської міської ради з питань екологічної політики та з
питань дотримання законності, правопорядку та запобігання
корупції.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом №29/288/03-12 з протоколу №12 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
від 08.06.2016, відповідно
до якого проект рішення
підтримано;
витягом №08/291-477 від 10.10.2016 з протоколу №18
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції
від 08.07.2016, відповідно
до якого проект рішення
підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0476 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., ІванінаГ. М., Турець В. В.,Назаренко В. Е.,
Дюжев С. А., Михайленко В. О., Меліхова Т. І.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме:
виключити із цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і» враховуючи звернення заявниці;
друга - за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування,
архітектури та землекористування
Меліхової Т.І. відкласти розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії, на яке запросити заступника голови
Київської міської державної адміністрації Спасибка О. В., директора
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) головного архітектора міста Свистунова О. В. та начальника
комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва»
Броневицького С. П.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Обухівській, 118-а у Святошинському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме виключити із цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і» враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відкладення розгляду проекту рішення на наступне засідання постійної
комісії, на яке запросити заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О. В., директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - головного архітектора міста Свистунова О. В, та
начальника комунальної організації «Інститут Генерального плану міста
Києва» Броневицького С. П.
2. Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Меліхової Т.І. відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Обухівській, 118-а у Святошинському районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії, на яке
запросити заступника голови Київської міської державної адміністрації
Спасибка О. В., директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - головного архітектора міста Свистунова О. В.
та начальника комунальної організації «Інститут Генерального плану
міста Києва» Броневицького С. П.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Непоп В. І., Кісільов І. П., Михайленко В. О,, Негрич М. М.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
12.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельної ділянки;
надання згоди на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок; надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості):
12.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28200
Розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Мегаполісжитлобуд» на Кільцевій
дорозі, 1а, їв у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових

будинків,
багатофункціонального
торговельнорозважального, виставково-готельно-офісного комплексу
з паркінгом» ПР-12082 від 17.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.11.2016 №08/231-4652/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 18.11.2016N9057021-21546 щодо допущення технічної помилки в
проекті рішення та необхідності її вправлення при розгляді
проекту рішення.

Земельна ділянка площею 1,4256 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Мегаполісжитлобуд» на Кільцевій
дорозі, 1а, їв у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлових будинків, багатофункціонального торговельнорозважального, виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом» з
рекомендаціями, а саме: в пункті 1 проекту рішення цифри «20108»
замінити цифрами «2008».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

12.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26899
Розгляд проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Василя Жуковського, 22 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-11508 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4006/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Оверчук О. від 31.10.2016 вх. №08/0-12656 щодо розгляду
справи за участю представника заявниці Романука Олександра.

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 0.9705 га громадянці Оверчук Ользі Григорівні.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Романчук О. В.,
Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
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друга - відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Назаренко В. Е.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Непоп В. /., Марченко Р. В., Кісільов 7. /7.,
Баленко І. М , Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» - немає,
«утрималось» - 15.

Депутати Київської міської ради Кримчак С. О Н е п о п В. /.,
Марченко Р. В,, Кісільов І. /7., Баленко 7. М , Бродський В. Я.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27929
Розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу
садово-дачному товариству «Стадне» у мікрорайоні
Осокорки у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва» ПР-11960 від 01.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.11.2016 №08/231-4492/ПР).

Земельна ділянка площею 38,2599 га, яка перебуває в оренді обслуговуючого
кооперативу садово-дачного товариства «Стадне» на підставі договору оренди
земельної ділянки від 01.06.2010 №63-6-00587 (зі змінами).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу садово-дачному товариству «Стадне» у

мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27643
Розгляд проекту рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Шевченка, 24 у Дарницькому
районі м. Києва» ПР-11629 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4112/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 0,3000 га громадянам Прохоренку Олексію Петровичу, Прохоренко
Валентині Петрівні, Прохоренко Надії Петрівні*.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Прохоренко Н. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
поділ земельної ділянки на вул. Шевченка, 24 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. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В.,
Баленко І. М.9 Банас Д. М., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26938
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянці Созіновій Тетяні
Сергіївні у проїзді Богатирському, 6 в Оболонському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10987 від 08.08.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/231-3386/ПР).

Проектом рішення передбачено: надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0161 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці
Созіновій Тетяні Сергіївні у проїзді Богатирському, 6 в Оболонському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Банас Д. М., Кримчак С. О Ми х а й л е н к о В. О., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-25891
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
об’єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра
Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку та дитячого майданчику»
ПР-10610 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3126/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення Г. О. Сандалової від 31.10.2016 вх.
N908/18716 щодо включення в найближчий порядок денний засідання
постійної комісії розгляду проекту рішення.

Земельні ділянки площами 0,92 га та 0,04 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
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об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра
Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та дитячого
майданчику».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Банас Д. М., Кримчак С. О., Петровець О. Ф., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27004
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Освіта»
на
вул. Чудновського, 7-а у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку» ПР-10692 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3068/ПР).

Земельна ділянка площею 0,39 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Освіта» на
вул. Чудновського, 7-а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» до надання
заявником протоколу загальних зборів об*єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Освіта» стосовно оформлення земельної
ділянки в постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. И ,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28062
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДЖІЛКА-СЕРВІС» на вул. Раїси
Окіпної, 3-г у Дніпровському районі м. Києва для

експлуатації та обслуговування продуктового магазину»
ПР-12018 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 №08/231-4575/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша пропозиція Назаренка В. Е. - відкласти розгляд проекту рішення на
З місяці;
- друга - підтримати проект рішення.
1. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДЖІЛКАСЕРВІС» на вул. Раїси Окіпної, 3-г у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування продуктового магазину» на 3 місяці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 7.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Михайленко В. О.,
Марченко Р. В., Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Зубко Ю. Г К р и м ч а к С. О., Негрич М. М., Петровець О: Ф.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для відкладення розгляду проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
підтримання проекту рішення.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДЖІЛКАСЕРВІС» на вул. Раїси Окіпної, 3-г у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування продуктового магазину».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Михайленко В. О., Марченко Р. В.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26795
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
об’єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку «Озерний» на вул. Гамарника,
43-6 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
багатоквартирного житлового будинку»
ПР-10449 від 24.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3128/ПР).

Земельна ділянка площею 0,14 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - відкласти розгляд проекту рішення на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Озерний» на
вул. Гамарника, 43-6 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Турець В. В.,
Балицька О. С., Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Марченко Р. В.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Меліхова Т. І., Кримчак С. О., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відкладення розгляду проекту рішення на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
2. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Озерний» на
вул. Гамарника, 43-6 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.

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

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

12.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27013
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Бабаєвій Ламан Талиб кизи
на вул. Автозаводській, 41 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі (об’єкту громадського харчування)»
ПР-11158 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3632/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бабаєвій Ламан Талиб кизи на вул. Автозаводській, 41 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі (об’єкту громадського харчування)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В.,
Харченко О. В., Кримчак С. О., Меліхова Т.
Петровець О. Ф.,
Старовойт В. М.у Римаренко С. Г., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27014
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Бабаєвій Ламан Талиб кизи
на просп. Оболонському, 14 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі (об’єкту громадського харчування)»
ПР-10974 від 04.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
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міської ради від 10.08.2016 №08/231-3406/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бабаєвій Ламан Талиб кизи на просп. Оболонському, 14 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі (об’єкту громадського харчування)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В.,
Харченко О. В., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.,
Старовойт В. М., Римаренко С. Г., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22970
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ДИПЛОМАТ-2012»
на бульв. Лесі Українки, 21 у Печерському районі м. Києва
для обслуговування багатоквартирного житлового будинку
та прибудинкової території» ПР-10441 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2992/ПР).

Земельна ділянка площею 0,43 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ДИПЛОМАТ-2012» на бульв. Лесі Українки, 21 у Печерському районі
м. Києва для обслуговування багатоквартирного житлового будинку та
прибудинкової території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25417
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватному акціонерному товариству
«Київський
електровагоноремонтний
завод»
на
вул. Богданівській, 3/5 у Солом’янському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування гуртожитку для
тимчасового проживання працівників підприємства»
ПР-10726 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3091/ПР).

Земельна ділянка площею 0,26 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «Київський електровагоноремонтний
завод» на вул. Богданівській, 3/5 у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування гуртожитку для тимчасового проживання
працівників підприємства».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Банас Д. М , Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І., Петровець О. Ф.,
Старовойт В. М . участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26776
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
об’єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Авіатор-4»
на
просп. Перемоги, 93 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку та прибудинкової території»
ПР-10460 від 29.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2806/ПР).

Земельна ділянка площею 0,37 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Авіатор-4» на
просп. Перемоги, 93 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової
території» до надання заявником протоколу загальних зборів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Авіатор-4»
стосовно
оформлення земельної ділянки в постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Х а р ч е н к о О. В
Банас Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І., Петровець О. Ф.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25357
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу «ЖБК
«Святошинський захисник» просп. Перемоги (15 км) для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
індивідуальних житлових будинків, господарських
будівель та споруд» ПР-11868 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4378/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли:
- лист керівника апарату Київської міської державної
адміністрації В. Бондаренка від 31.08.2016 N9009-2318 щодо
погодження проекту рішення (справа-клопотання К-25357).
- лист ОК ЖБК «Святошинський захисник» від 31.10.2016
вх. N908/18668 щодо долучення до матеріалів справи копій
документів.

Земельні ділянки площами 5,00 га та 4,90 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Агєєв О. В., Саволюк О. О., Білосвіт М. В.,
Харченко О. В., Турець В. В., Меліхова Т. І., Поліщук О. Г., Зубко Ю. Г.,
Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист керівника апарату Київської міської державної
адміністрації В. Бондаренка від 31.08.2016 №009-2318 підтримати проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу «ЖБК
«Святошинський захисник» просп. Перемоги (15 км) для будівництва,
експлуатації та обслуговування індивідуальних житлових будинків,
господарських будівель та споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - 6 (Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Баленко 1. М , Балицька О. С.,
Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26067
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ» УЧАСНИК АТО» на просп. Перемоги
(15 км) у Святошинському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд» ПР-11865 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4379/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист апарату Київської міської державної адміністрації
В. Бондаренка від 31.08.2016 №009-2319 щодо не погодження
проекту рішення (справа-клопотання К-26067).

Земельні ділянки площами 5,00 га та 4,90 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи лист керівника апарату Київської міської державної
адміністрації В. Бондаренка від 31.08.2016 №009-2319 відхилити проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ» УЧАСНИК АТО» на
просп. Перемоги (15 км) у Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) віднайти та
запропонувати ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНИИ КООПЕРАТИВ» УЧАСНИК АТО» альтернативну земельну
ділянку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Михайленко В. О., Непоп В. І.).

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

12.2.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26191
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК» на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації нежитлового
приміщення (заготівельно-зварювальний корпус № З,
склад заготівок)» ПР-10516 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3127/ПР).

Земельна ділянка площею 1,26 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ^ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації нежитлового приміщення (заготівельнозварювальний корпус № 3, склад заготівок)» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П,,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Росляков В. В
Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.2.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26575
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ГОЛДЕН
СТРІТ»
на
вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації
адміністративної будівлі» ПР-10590 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2991/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН СТРІТ» на
вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі».
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2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В, Е,, Кісільова І, П., Михайленка В. О. для
додаткового вивчення цього питання, Визначити головою робочої групи
депутата Назаренка В, Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В,, Кісільов І. П
Харченко О: В,, Банас Д, М., Кримчак С, О Р о с л я к о в В. В.,
Меліхова Т, /., Петровець О. Ф., Старовойт В, М, участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-26994
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Сілевичу Олександру
Сергійовичу на вул. Лазурній, 10 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-26994 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.08.2016 №08/231-3333/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сілевичу Олександру Сергійовичу на вул. Лазурній, 10 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого /. 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» (Михайленко В. О.).

13,

«проти» -

немає,

«утрималось» -

1

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов /. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Росляков В. В.,
Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.9 Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24163
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ільїній Наталії Геннадіївні
на вул. Левадній, 96-г у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10889 від 27.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.08.2016 №08/231-3279/ПР).

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ільїній Наталії Геннадіївні на вул. Левадній, 96-г у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.9
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26906
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Блащуку Олександру
Вікторовичу на вул. Луговій, 13-а у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10874 від 27.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.08.2016 №08/231-3311/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Блащуку Олександру Вікторовичу на вул. Луговій, 13-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.> Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. /., Петровець О. Ф.> Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23121
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Листопаду Богдану
Валерійовичу на вул. Гаршина, 8 у Святошинському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10892 від 27.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.08.2016 №08/231-3278/ПР).

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Листопаду Богдану Валерійовичу на вул. Гаршина, 8 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. И ,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І,,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-22371
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
прийнято рішення 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.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В Б а н а с Д. М.у Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І
Петровець О. Ф., Старовойт В. М участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-26286
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Міністерству охорони здоров’я
України на вул. Льва Толстою, 9 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі» ПР-10667 від 11.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3090/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству охорони здоров’я України на вул. Льва Толстою, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26724
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва на вул. Миколи Лаврухіна, 11 у Деснянському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
зон і зелених насаджень та обслуговування території
скверу» ПР-10819 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.07.2016 №08/231-3138/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,34 га - в постійне користування.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Миколи Лаврухіна, 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.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Кісільов І. /7.,
Харченко О. В.у Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. 1.9
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26848
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Оболонського району
м. Києва на вул. Маршала Тимошенка, 33/35 в
Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування» ПР-10566 від 06.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3022/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,16 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Маршала Тимошенка, 33/35 в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Харченко О: В.у Банас Д. М.у Кримчак С. О., Меліхова Т. Б,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26837
Розгляд проекту 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, 1-5 в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування»
ПР-10569 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3021/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,95 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Прирічній, 1-5 в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В.9 Банас Д. М.9 Кримчак С. О., Меліхова Т. 1.9
Петровець О. Ф.9 Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26844
Розгляд проекту 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, 62-64 в Оболонському
районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування»
ПР-10507 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3020/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,27 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського

району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 62-64 в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В Кісільов І, П.,
Харченко О, В., Банас Д, М., Кримчак С, О М е л і х о в а Т. І.,
Петровець О, Ф,> Старовойт В, М, участі в голосуванні не брали,
Рішення прийнято,

12.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26831
Розгляд проекту 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, 46 - просп. Героїв
Сталінграда, 61-А в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування» ПР-10506 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3019/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,50 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Північній, 46 - просп. Героїв Сталінграда, 61-А в
Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В., Кісільов І, П.,
Харченко О, В,, Банас Д, М., Кримчак С, О., Меліхова Т, І.,
Петровець О, Ф,9 Старовойт В, М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26836
Розгляд проекту 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, 5-9А в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених

насаджень загального користування»
ПР-10570 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3058/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,56 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Прирічній, 5-9А в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов /. И ,
Харченко О. В Б а н а с Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26849
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Оболонського району
м. Києва на просп. Оболонському, 14-А-16-А в
Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування» ПР-10634 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3121/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,20 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на просп. Оболонському, 14-А-16-А в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26847
Розгляд проекту 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, З5-А в
Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування» ПР-10517 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2879/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,30 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, З5-А в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. И ,

Харченко О. В Б а н а с Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І.,
Петровець О. Ф.9 Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26846
Розгляд проекту 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, 40-А - 42-Б в
Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування» ПР-10518 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2880/ПР).
101

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

Земельна ділянка площею 0,18 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 40-А - 42-Б в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26845
Розгляд проекту 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, 42-42-А в Оболонському
районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування»
ПР-10519 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2878/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,29 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 42-42-А в Оболонському районі
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П
Харченко О. В., Банас Д. М.9 Кримчак С. О.у Меліхова Т. /.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26568
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
«Київський метрополітен» на вул. Оболонській (біля
будинку № 12) у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску
№ 1216» ПР-10814 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3198/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0031 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Оболонській
(біля будинку № 12) у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування вентиляційного кіоску № 1216».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.9
Харченко О. В., Банас Д. М.9 Кримчак С. 0 .9 Меліхова Т. /.,
Петровець О. Ф.9 Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25646
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на вул. Кишинівській (та вул. Азовській) у
Солом’янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування парку» ПР-10697 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3059/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 2,27 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. /.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25649
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. Протасів Яр та вул. Миколи Амосова у
Солом’янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу» ПР-10614 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2998/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,70 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом’янського району м. Києва на вул. Протасів Яр та вул. Миколи Амосова
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., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22528
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. Уманській у Солом’янському районі

м. Києва для обслуговування та експлуатації парку»
ПР-10701 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3023/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 1,57 га, 10,99 га, 0,38 га та 2,97 га - в постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.,
Назаренко В. Е., Дюжев С. А.

Олексієнко І.

С.,

Михайленко В.

О.,

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. Уманській у Солом’янському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22511
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. Авіаконструктора Антонова, 37-47 у
Солом’янському району м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу» ПР-10437 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2877/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,70 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом’янського району м. Києва на вул. Авіаконструктора Антонова, 37-47 у
Солом’янському району м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. И ,
Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. І.,
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27290
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національній дитячій спеціалізованій
лікарні
«ОХМАТДИТ»
МОЗ
України
на
вул. Стрітенській, 7/9 у Шевченківському районі м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
будівлі
консультативно-діагностичної поліклініки»
ПР-11368 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3833/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань охорони здоров ’я та соціального захисту.

Земельна ділянка площею 0,65 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України на
вул. Стрітенській, 7/9 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі консультативно-діагностичної поліклініки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Банас Д. М.у Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26409
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству «Еко» на
вул. Старокиївській, 8/12 у Шевченківському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації житлового
багатоповерхового будинку» ПР-10511 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3031/ПР).

Земельна ділянка площею 0,23 га - в постійне користування.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Еко» на вул. Старокиївській, 8/12 у
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
житлового багатоповерхового будинку» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26544
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському слідчому ізолятору
управління Державної пенітенціарної служби України в
м. Києві та Київській області на вул. ДовнарЗапольського, 8-а у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівлі гуртожитку та
прилеглої до нього території» ПР-10514 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2882/ПР).

Земельна ділянка площею 0,20 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському слідчому ізолятору управління Державної пенітенціарної служби
України в м. Києві та Київській області на вул. Довнар-Запольського, 8-а у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
гуртожитку та прилеглої до нього території».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е., Харченка О. В., Банаса Д. М. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Назаренка В. Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І, П,,
Харченко О. В Б а л е н к о І, М., Банас Д, М , Кримчак С. О
Негрич М, М , Петровець О. Ф., Росляков В. В С т а р о в о й т В, М ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.5.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27181
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Шевченківського району
м. Києва на вул. Ризькій у Шевченківському районі
м. Києва для утримання та обслуговування парку
«Сирецький Яр» ПР-11193 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3652/ПР).

Земельна ділянка площею 5,78 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на вул. Ризькій у Шевченківському районі
м. Києва для утримання та обслуговування парку «Сирецький Яр».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В., Кісільов І, И ,
Харченко О. В., Банас Д, М., Кримчак С. О М е л і х о в а Т. /.,
Петровець О, Ф., Старовойт В. М, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Михайленка В, О,
звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку з пропозицією передбачити при формуванні
бюджету м, Києва на 2017 рік кошти на розроблення документації із
землеустрою для можливості подальшого оформлення комунальним
об’єднанням по утриманню зелених насаджень м. Києва «Київзеленбуд»
земельних ділянок з метою виконання рішень Київської міської ради про
створення скверів та парків у місті Києві, а також Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
комунальному об’єднанню по утриманню зелених насаджень м, Києва
«Київзеленбуд» вжити всіх організаційно-правових заходів та дій для
отримання на 2017 рік коштів для розроблення документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування.

12.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - державні, комунальні підприємства):
12.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26630
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва на вул. Каштановій, 4, 8 у
Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу» ПР-10080 від 24.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2354/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
ухвалено повернути проект рішення до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для уточнення
площі земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.10.2016 №057023-20365 щодо надання пояснень до проекту
рішення та стосовно розбіжностей по площі земельної ділянки.
,

Земельна ділянка площею 0,66 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Каштановій, 4, 8 у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування
території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М Б а н а с Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23321
Повторний 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» 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08,11.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання комісії.

Земельні ділянки площами 0,43 га, 0,33 га, 0,41 га, 0,31 га, 0,39 га та 0,66 га - в
постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в /. /7.,
Харченко О. В., Баленко /. М., Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.> Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25359
Повторний 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» ПР-10414 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2774/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування 08,11.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання комісії.

Земельна ділянка площею - 0,06 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВ» на вул. Верхній Вал, 12 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.9
Харченко О. В.9 Баленко І. М.9 Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М.9 Петровець О. Ф.у Росляков В. В.9 Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.7. Повторний
розгляд
справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи):

12.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24914
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватному підприємству «Поляна» на
просп. 40-річчя Жовтня, 87 у Голосіївському районі
м.
Києва
для
будівництва
та
експлуатації
багатофункціонального комплексу з рекреації»
ПР-9866 від 25.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2194/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено відкласти розгляд до прийняття рішення постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики
Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
політики проект рішення відхилено (витяг №29/288/03-20 з
протоколу засідання №20 від 26.10.2016).

Земельна ділянка площею 0,40 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладене у витязі №29/288/03-20 з протоколу

засідання цієї комісії №20 від 26.10.2016, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватному підприємству «Поляна» на просп. 40-річчя
Жовтня, 87 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та експлуатації
багатофункціонального комплексу з рекреації».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.9
Харченко О. В., Баленко /. М., Банас Д. М.9 Кримчак С. О
Негрич М. М., Петровець О: Ф.9 Росляков В. В., Старовойт В. М.9
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26438
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
об’єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Дім-Ранок»
на
бульв. Академіка Вернадського, 57 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного будинку та прибудинкової території»
ПР-9930 від 11.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2188/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено 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
27.10.2016 вх. №08/18521 щодо доопрацювання та долучення до
матеріалів справи запитуваних документів.

Земельна ділянка площею 0,40 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Дім-Ранок» на
бульв. Академіка Вернадського, 57 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової
території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.9 Кісільов І. П.9
Харченко О. В.9 Баленко І. М.9 Банас Д. М.9 Кримчак С. 0 .9

Негрич М, М,, Петровець О. Ф., Росляков В, А , Старовойт В, М ,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-22292
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ
СЛУЖБІ УКРАЇНИ на вул. Антоновича, 155а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва
адміністративної будівлі та підземного паркінгу»
ПР-10456 від 29.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2993/ПР).

Земельна ділянка площею 0,52 га —в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ на вул. Антоновича, 155
а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва адміністративної будівлі
та підземного паркінгу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В К і с і л ь о в І, П,у
Харченко О, В., Баленко І, М., Банас Д, М,, Кримчак С, О,,
Негрич М. М., Петровець О, Ф,, Росляков В, В С т а р о в о й т В, М.,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.8.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24595
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дячук Тетяні Тимофіївні у
пров. Залежному, 19-і у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10577 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2994/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дячук Тетяні Тимофіївні у пров. Залежному, 19-і у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В К і с і л ь о в І, П.,
Харченко О, В Б а л е н к о 1. М , Банас Д, М., Кримчак С, 0,>
Негрич М. М., Петровець О: Ф,у Росляков В, В., Старовойт В. М,9
Шкуро М, Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.8.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23662
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дмитрієву Павлу
Едуардовичу на узвозі Фрометівському, 24в у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» ПР-10641 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3063/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 Дмитрієву Павлу Едуардовичу на узвозі Фрометівському, 24в у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.8.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23658
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Четвертусі Віталію
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Вікторовичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10640 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3064/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 Четвертусі Віталію Вікторовичу у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Харченко О. В Б а л е н к о І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23893
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дегтярьовій Тамарі Петрівні
на вул. Залежній, 14-а у Голосіївському районі м. Києва
для ведення садівництва» ПР-10638 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3065/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дегтярьовій Тамарі Петрівні на вул. Залежній, 14-а у
Голосіївському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.8.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22963
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Астаф'єву Андрію
Андрійовичу на вул. Бродівській, 235 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10642 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3041/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Астаф'єву Андрію Андрійовичу на вул. Бродівській, 235 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в /. П.,
Харченко О. В.у Баленко І. М., Банас Д. М.у Кримчак С. О.у
Негрич М. М.у Петровець О. Ф.у Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23651
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Абакаровій Наталії Аліївні
на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» ПР-10627 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3025/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 Абакаровій Наталії Аліївні на узвозі Лисогірському у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.8.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23047
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Попілю Максиму
Леонідовичу на вул. Червонопрапорній,
108 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд» ПР-10628 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3027/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Попілю Максиму Леонідовичу на вул. Червонопрапорній, 108 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22822
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Білокопитовій Анастасії
Юріївні на вул. Старообухівській, 17-ж у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10986 від 08.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3415/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Білокопитовій Анастасії Юріївні на вул. Старообухівській, 17-ж у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов /. И ,
Харченко О. В., Баленко /. М.9 Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В,9 Старовойт В. М.9
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23362
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Савіцькому Тарасу
Йосиповичу на вул. Бродівській, 156-в у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10982 від 08.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3414/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 Савіцькому Тарасу Йосиповичу на вул. Бродівській, 156-в у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.9 Кісільов 1. П.у
Харченко О. В.9 Баленко /. М.9 Банас Д. М.9 Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.9 Старовойт В. М.9
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали,
Рішення прийнято.

12.8.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23052
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Яловому Володимиру

Володимировичу на вул. Ягідній у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10836 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3124/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 Яловому Володимиру Володимировичу на вул. Ягідній у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.9
Харченко О. В.у Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О
Негрич М. М.} Петровець О. Ф., Росляков В. В.у Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24721
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Аллан Плюс» на вул. Ревуцького у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури (для влаштування під’їзних шляхів)»
ПР-10716 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3026/ПР).

Земельна ділянка площею 0,46 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Аллан Плюс» на вул. Ревуцького
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, обслуговування та ремонту
об’єктів транспортної інфраструктури (для влаштування під’їзних шляхів)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.у
Харченко О. В.у Баленко І. М.у Банас Д. М.у Кримчак С. О.,

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27927
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Конопльовій Наталії
Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будинку» ПР-12022 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 №08/231-4576/ПР).

Земельна ділянка площею 0,74 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 Конопльовій Наталії Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака
(вул. Польова) у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26975
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Присміцькій Зосі Іванівні
на вул. 34-тій Садовій, діл. 24а у Дніпровському районі
м. Києва для ведення садівництва» ПР-10912 від 28.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/231-3391/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 Присміцькій Зосі Іванівні на вул. 34-тій Садовій, діл. 24а у
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В,, Баленко І. Ж , Банас Д. Ж , Кримчак С. О.,
Негрич Ж Ж , Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. Ж ,
Шкуро Ж І0. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26779
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ ТА ШЛЯХІВ
М. КИЄВА «КШВАВТОШЛЯХМІСТ» на НабережноПечерській дорозі, 2 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування: адміністративного
будинку, механічних майстерень, будівлі центрального
складу, компресорної, гаражів, складу ПММ, блок-постів,
залізобетонного блоку та озеленення території загального
користування» ПР-10704 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3095/ПР).

Земельна ділянка площею 0,99 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ
МОСТІВ ТА ШЛЯХІВ М. КИЄВА «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ» на НабережноПечерській дорозі, 2 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування: адміністративного будинку, механічних майстерень, будівлі
центрального складу, компресорної, гаражів, складу ПММ, блок-постів,
залізобетонного блоку та озеленення території загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.9 Кісільов І. П.у
Харченко О. В., Баленко І. Ж , Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич Ж Ж , Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро Ж Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26953
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
121

розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Замедянській Любові
Петрівні у пров. Польовому, 12 у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва індивідуального гаража»
ПР-10639 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3163/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
громадянці Замедянській Любові Петрівні у пров. Польовому, 12 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В К і с і л ь о в /. /7.,
Харченко О. В., Баленко /. М , Банас Д, М., Кримчак С. О
Негрич М. М., Петровець О, Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М ,
Шкуро М, Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.8.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26859
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Комарову Сергію
Олександровичу на вул. Якіра, 14-а у Шевченківському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10615 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2996/ПР).

Земельна ділянка площею 0,57 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 Комарову Сергію Олександровичу на вул. Якіра, 14-а у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С, О.,

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. А , Старовойт В. М ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26980
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гусєву Володимиру
Валерійовичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-11050 від 15.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.08.2016 №08/231-3505/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гусєву Володимиру Валерійовичу на вул. Отто Шмідта у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.> Кісільов І. П.,
Харченко О. В Б а л е н к о І. М., Банас Д. М.> Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.

Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ
земельної ділянки):

12.9.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26979
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на поділ земельної ділянки на вул. Січневій, 22 у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-11835 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.10.2016 №08/231-4353/ПР).

Проектом рішення передбачено: надання згоди на поділ земельної ділянки
площею 1,8313 га громадянам Розпутенку Івану Васильовичу та Федченку
Сергію Андрійовичу.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Січневій, 22 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М , Банас Д. М., Кримчак С. О
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. А , Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.09.2016 №057024-17485 щодо розгляду
листа Державної податкової інспекції у Дніпровському
районі Головного управління ДФС у м. Києві від 30.08.2016
вх. №27968 (від 16.08.2016 №3903/9/26-53-12-04-06)
стосовно припинення права користування ПАТ «Банк
Форум» земельною ділянкою площею 2145,0 га на
бульв. Верховної Ради, 7 у Дніпровському районі м. Києва матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.09.2016
№057024-17485; лист Державної податкової інспекції у Дніпровському
районі Головного управління ДФС у м. Києві від 30.08.2016 вх. №27968 - на
6-ти арк.)

Питання не розглядалось.

13.2. СЛУХАЛИ:

Лист депутата Київської міської ради О. В. Харченка від
12.10.2016 вх. №08/17516 щодо розгляду протоколу
засідання робочої групи, створеної на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 13.07.2016 для розгляду
листа власника гаражного боксу №213 на вул. Цимбалів Яр,
31 Лупенко Ю. О. від 29.06.2016 вх. №08/Л-7801 щодо
винесення на розгляд постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування питання підготовки проекту рішення
про розірвання договору оренди земельної ділянки на
вул. Цимбалів Яр, 31, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю

«Будівельна компанія
урахуванням:
-

«Міськжитлобуд»

24.03.2010

з

листа громадян Смолєвої К. О., Лупенко Ю. О. -

власників гаражних боксів за адресою вул. Цимбалів Яр, 31
№08/КО-5Ю5 від 20.04.2016 щодо розірвання договору
оренди земельної ділянки, укладеного між Київською
міською радою та ТОВ «БК» Міськжитлобуд» 24.03.2010
-

розглянутого на засіданні комісії 26.04.2016;
листа управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 24.05.2016 №08/230-1018 щодо

розгляду проекту рішення, поданого відповідно до
Регламенту Київської міської ради;
- листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 15.06.2016 №05707-11783 щодо
зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно права оренди ТОВ «БК «Міськжитлобуд»
на підставі постанови Київського апеляційного
господарського суду від 20.01.2016 у справі №910/17982/15

-мат еріали додаються.

(лист депутата Київської міської ради О. В. Харченка від 12.10.2016
вх. №08/17516; протокол засідання робочої групи від 28.07.2016 №78; лист
власника гаражного боксу №213 на вул. Цимбалів Яр, 31 Лупенко Ю. О. від
29.06.2016 вх. №08/Л-780; лист громадян Смолєвої К. О., Лупенко Ю. О. власників гаражних боксів за адресою вул. Цимбалів Яр, 31 №08/К0-5105 від
20.04.2016; лист управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 24.05.2016 №08/230-1018; лист Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.06.2016 №05707-11783 - на 38-ми арк.)

Питання не розглядалось.

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

Пропозицію керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Бондаренка В. В. щодо розгляду проекту
рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 10.11.2016 №314/1318
«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 14.12.2007 №66-6-00442» за поданням заступника голови
Київської міської державної адміністрації Г. Старостенко
та керівника апарату В. Бондаренка (доручення заступника
міського голови — секретаря Київської міської ради від
23.11.2016 Ш8/231-4712/ПР).

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 10Л 1.2016 №314/1318 «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 14.12.2007 №66-6-00442».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Назаренко В. Е. участі в голосуванні
не брав.
Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:

Пропозиція заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О. В. щодо розгляду проекту
рішення Київської міської ради «Про надання статусу
парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення земельним ділянкам, що розташовані вздовж
вул. Попудренка та вздовж Броварського проспекту у
Дніпровському районі м. Києва» (<доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від
28.10.2016 №08/231-4459/ПР).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу паркупам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення земельним ділянкам,
що розташовані вздовж вул. Попудренка та вздовж Броварського проспекту у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

16. СЛУХАЛИ:

Пропозицію заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О. В. щодо розгляду проекту
рішення Київської міської ради «Про заборону
(мораторій) на зміну цільового призначення земельних
ділянок рекреаційного призначення у м. Києві» (доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської
ради від 11.10.2016 №08/231-4224/ПР).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Турець В. В., Старовойт В. М.,
Меліхова Т. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про заборону (мораторій)
на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення
у м. Києві».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О, В., Старовойта В. М., Назаренка В, Е.,
Негрича М. М., Петровця О. Ф. 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» —21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

17. СЛУХАЛИ:

Пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л. щодо включення до
проекту порядку денного проекту рішення Київської
міської ради «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира
Маяковського, 2-6 у Деснянському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою
відповідальністю
науково-технічне
підприємство «Бонус-П» № 62-6-00364 від 14.11.2006 року
та надання земельній ділянці статусу скверу» та правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 21.11.2016 №08/230-2541
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 16.09.2016 №08/231-3851/ПР).

Розглянуто у п. 10.9 порядку денного.
18. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
Рослякова В. В. щодо включення до проекту порядку
денного проекту рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
10.08.2011 №79-6-00816» та розгляд правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 22. 11.2016 № 08/ 230-2571 (ПР-11754 від
11.10.2016,
кадастрова справа А-22828, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 12.10.2016№08/231-4268/ПР).

Розглянуто у п. 10.10 порядку денного.
19. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) О. Г. Поліщука щодо
повторного розгляду проекту рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011
року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і
зборів у м. Києві» та витягу №08/280-3124 від 24.11.2016 з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку від №42/55 від 22.11.2016 (ПР-9466 від
04.04.2016,
кадастрова справа А-21912, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 05.04.2016 №08/231-1642/ПР) - матеріали
додаються,
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М., Меліхова Т. І., Балицька О. С.,
Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення
місцевих податків і зборів у м. Києві», з рекомендаціями, а саме: пункт З
проекту рішення викласти в наступній редакції: «Це рішення набирає
чинності з 01,01,2017», враховуючи витяг №08/280-3124 від 24.11.2016 з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку від №42/55 від 22.11.2016.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

20. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) О. Г. Поліщука щодо
розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Національному музею
«Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування Національного музею «Меморіал жертв
Голодомору» (ПР-12112 від 22.11.2016, справа-клопотання
К-28249, доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 22.11.2016 №08/231-4697/ПР).

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Національному музею «Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М.у
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
^

Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ:
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Пропозицію голови постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
Міщенка О. Г щодо розгляду проекту рішення Київської
міської ради «Про надання комунальному некомерційному
підприємству
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд поліклініки на вул. Курнатовського, 7 у
Дніпровському районі м. Києва» (ПР-12071 від 14.11.2016,
кадастрова справа А-22241, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 15.11.2016
Ш8/231-4633/ПР).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 1 Дніпровського району м. Києва» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд поліклініки на вул. Курнатовського, 7 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Кримчак С. О
Назаренко В. Е. участі в голосуванні
али.
Рішення прийнято.
Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

В цьому документі
пронумеровано та прошито
129 сторінок.
Голова постійної комісії
Київської мшьктрсюи з питань
містобудщанш., архітектури та
землекої
О. Г. Міщенко
Секретар щостійної комісії
Київської мШщрїради з питань
містобудування/ітхітектури та

