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Протокол № 29
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 09.12.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, зала засідань 1017, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Кісільов І. П.

перший
заступник
голови
землекористування);
заступник голови постійної комісії;
заступник голови постійної комісії;
секретар постійної комісії;
члени постійної комісії

Турець В. В.
Харченко О. В.
Картавий І. Л. .
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.
Кримчак С. О.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.
Назаренко В. Е.
Негрич М. М.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Росляков В. В.
Старовойт В. М.

(з

питань

Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.
Всього присутній 21 депутат Київської міської ради, член постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Баленко І. М.
Запрошені:
Башлаков С. В.,
Буділов М. М.,
Странніков А. М.
Марченко В. П.

Свистунов О. В.

Поліщук О.Г.

Кулаковський Ю. П.

Мосійчук Ю. А.

Дюжев С. А.
Агєєва В. В.
Олексієнко І. С.
Гвоздік О. С.,
Кононенко В. М.,
Фащук С.,
Хукащук П.,
Баула К. В.
Вагін А. В.
Громадський В. М.
Бурлаков А. В.
Гамалій Т. І.
Мазуркевич В .1.,
Малишев Г. І.
Дмитренко Г. Е.,
Семенцов В. В.,
Криворучко А. О.
Кучер Ю. К.
Кирик А. С.
Працик В. Ф.,
Тармаш К. Г.

- депутати Київської міської ради;

заступник
начальника
управління
державного
земельного
кадастру
Г оловного
управління
Держгеокадастру у м. Києві;
директор Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник громадськості;
представник громадськості;
по питанню 3 порядку денного;

по кадастровій справі П-9572;
по кадастровій справі Є-13 84;
по кадастровій справі А-11667;
по кадастровій справі А-15655;
по справі-клопотанню К-26903;
по питанню 7,2 порядку денного;
по питанню 7,5 порядку денного;
по кадастровій справі Д-7433;
по кадастровій справі П-9156;
по кадастровій справі А-22650;
по справі-клопотанню К-26892;

ПОРЯДОК ДЕННИИ
засідання постійної комісії Київської міськоїради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
09 12.2016

.

1. Розгляд проекту рішення «Про створення єдиної інформаційної бази
договорів оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної
громади міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Балщької (N9 08/231-4391/ПР від 24.10.2016) - матеріали додаються.
2. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на просп. Володимира Маяковського між будинками № 20 та
№ 22-А у Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата Київської
міської ради
Ю.
Зубка
(N908/231-4593/ПР від
14.11.2016)
матеріали додаються.
3. Розгляд місцевої ініціативи щодо розірвання договору оренди земельної
ділянки від 05.05.2004 №91-6-00251 зі змінами від 04.05.2016, укладеного між
Київською міською радою та приватним підприємством «Інтерсервіс-2009»
(вх. №08/КО-13366 від 11.11.2016) - матеріали додаються.
4. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
4.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних ділянок,
аукціон)
4.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних
ділянок),
4.3. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи).
4.4. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи).
4.5. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них).
4.6. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них).
4.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
4.8. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
4.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
4.10. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).
4.11. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки).
5. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
З

5.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни).
5.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства).
5.3. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи).
5.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельної
ділянки).
6. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
матеріали додаються.
6.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази
на вул. Промисловій, 7 у Голосіївському районі м. Києва» та повторний
розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.09.2016 №08/230-1963 (ПР-10188
від 31.05.2016, кадастрова справа А-21984, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 06.06.2016 №08/2312484/ПР) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 18.10.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту
рішення на чергове засідання постійної комісії, на яке запросити представника
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради для надання
роз 'яснень по зазначеному правовому висновку.

6.2. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу» та повторний розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 18.10.2016 №08/230-2214 (ПР-11131 від 23.08.2016, кадастрова
справа Є-1233, доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 25.08.2016 №08/231-3538/ПР) - матеріали
додаються.
6.3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу громадянину Пархомцю Степану Йосиповичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а у
Голосіївському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.11.2016
№08/230-2489 (ПР-10649 від 08.07.2016, кадастрова справа А-10644,

доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 20.07.2016№08/231-3130/ПР) - матеріали додаються.
4. Повторний розглядпроекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству «Науково-технічний
комплекс «Імпульс» на вул. Горлівській, 226/228 у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування «ДП «НТК «Імпульс» (завод)» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 16.11.2016 № 08/230-2500 (ПР-10370 від
21.06.2016, справа-клопотання К-26500, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 22.06.2016 №08/2312711/ПР) - матеріали додаються.
5. Повторний розглядпроекту рішення Київської міської ради «Про
поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів «Райдуга»
договору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
гаражів на вул. Вербовій, 6 в Оболонському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 23.11.2016 №08/230-2588 (ПР-9761 від 18.04.2016,
кадастрова справа А-15938, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 19.04.2016 №08/231-1884/ПР) —
матеріали додаються.
6. Повторний розглядпроекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 05.12.2016
№08/230-2755 (ПР-12074 від 14.11.2016, кадастрова справа А-22603,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 15.11.2016 №08/231-4631/ПР) - матеріали додаються.
7. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.12.2016 №08/230-2744 (ПР-11050
від 15.08.2016, справа-клопотання К-26980, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 18.08.2016 №08/2313505/ПР) - матеріали додаються.
8. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки громадянці Конопльовій Наталії Олексіївні
на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування будинку» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.12.2016 №08/230-2759 (ПР-12022 від 10.11.2016, справа-клопотання
К-27927, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 №08/231-4576/ПР) - матеріали додаються.

7. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
7.1. Розгляд протоколу №179 від 10.11.2016 засідання робочої групи,
створеної 04.10.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування для розгляду
звернення громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016 вх.
№28671 щодо створення робочої групи стосовно вирішення питання
добудови ЖК «Мозаїка» на вул. Стратегічне шосе, 53 у Голосіївському
районі м. Києва - матеріали додаються.
7.2.

Розгляд протоколів №189 від 16.11.2016 та №190 від 16.11.2016
засідання робочої групи, створеної 06.09.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду депутатського звернення О. С. Галицької
щодо врегулювання питання, пов'язаного із забудовою земельної ділянки
за адресою: вул. Гоголівська, 32-а у Шевченківському районі м. Києва матеріали додаються.

7.3.

Розгляд протоколу №173 від 08.11.2016 засідання робочої групи від
31.10.2016, створеної 19.07.2016 на засіданні постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
для розгляду місцевої ініціативи про зміни в детальний план території в
районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому
районі м. Києва - матеріали додаються.

7.4.

Розгляд депутатського звернення Негрича М. М. від 16.11.2016 вх.
№08/19925 щодо створення робочої групи з розроблення звернення до
Верховної Ради України з пропозиціями щодо внесення змін до
законодавчих актів, що регулюють питання запобігання виникненню та
збільшенню кількості довгобудів, захисту прав існуючих та майбутніх
інвесторів будівництва - матеріали додаються,

7.5.

Розгляд звернення громадянки Дмитренко Г анни Едуардівни від
17.10.2016 вх. №08/Д-11998(е) щодо розірвання договору оренди земельної
ділянки з ТОВ «Експлуатаційна компанія Сервіс» та демонтажу
конструкції, будівництво якої призвело до зсуву грунту та загрожує
руйнуванню прилеглих будинків на вул. Мечникова, 11-а у Печерському
районі м. Києва з урахування відповіді Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 31.10.2016 №057026-20450, Департаменту
державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві Державної
архітектурно-будівельної інспекції України від 02.11.2016 №1012643/0211/05, Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2016 №064-10421 матеріали додаються.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
8. Пропозиція секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо
включення до проекту порядку денного питання щодо розгляду листа
депутата Київської міської ради Буділова М. М. від 08.12.2016
№08/279/08/017/664 стосовно будівництва на перетині проспектів
Броварського та Визволителів у Дніпровському районі м. Києва - матеріали
додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного листа депутата
Київської міської ради Буділова М. М. від 08.12.2016 №08/279/08/017/664
стосовно будівництва на перетині проспектів Броварського та Визволителів у
Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, ПХ а р ч е н к о О. В.,
Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали,
Рішення прийнято.

9. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської рад (Київської міської державної адміністрації)
О. Г. Поліщука щодо включення до проекту порядку денного питання
щодо розгляду проекту рішення «Про продаж земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» для реконструкції,
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Антоновича,
7а у Голосіївському районі м. Києва» (кадастрова справа Є-1344, ПР-11339
від 08.09.2016, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.09.2016 №08/231-3785/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «АРТДИЗАЙН» від
06.12.2016 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«реконструкція».

Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«АРТДИЗАЙН» для реконструкції, експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Антоновича, 7а у Голосіївському районі
м. Києва» (кадастрова справа Є-1344, ПР-11339 від 08.09.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 08.09.2016
№08/231-3785/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О, В.,
Меліхова 71 /., Назаренко В. Е., Негрич М, М.,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

10. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування О. Г. Міщенка щодо
включення до проекту порядку денного питання щодо розгляду
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 09.12.2016 №08/230-2810 та повторного розгляду
проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «А
ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва
об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури (заїзди, виїзди,
прокладання інженерних мереж) у пров. Полоцькому, 11-а, у Голосіївському
районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7096, ПР-12015 від 09.11.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
09.11.2016 №08/231-4565/ПР) - матеріали додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.12.2016 №08/230-2810 та повторного розгляду проекту рішення «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва об'єктів транспортної та
інженерної інфраструктури (заїзди, виїзди, прокладання інженерних мереж) у
пров. Полоцькому, 11-а, у Голосіївському районі м. Києва» (кадастрова
справа Д-7096, ПР-12015 від 09.11.2016, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 09.11.2016 №08/231-4565/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Турець В, В.,
Бродський В, Я., Кримчак С, О,, Меліхова Т, І., Негрич М, М.,
Непоп В, І., Шкуро М. Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

11. Пропозиція директора Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Свистунова О. В. щодо включення до проекту порядку

денного питання щодо розгляду проекту рішення «Про продовження дії
Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м.
Києві» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О.В., директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Свистунова О.В. (доручення заступника міського
голови —секретаря Київської міської ради від 08.12.2016 №08/231-4862/ПР) матеріали додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
продовження дії Міської програми створення (оновлення) містобудівної
документації у м. Києві» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації Спасибка О. В., директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Свистунова О. В. (доручення
заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від 08.12.2016
№08/231-4862/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов 1. П., Харченко О. В
Меліхова Т,
Назаренко В. Е., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування О. Г. Міщенка щодо
включення до проекту порядку денного питання щодо розгляду проекту
рішення «Про передачу дочірньому підприємству «АЛЬТЕРНАТИВА»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих будівель на
вул. Луговій, 1-а в Оболонському районі м. Києва» (кадастрова справа Д7345, ПР-12221 від 09.12.2016, доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 09.12.2016 №08/231-4868/ПР) —
матеріали додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
передачу дочірньому підприємству «АЛЬТЕРНАТИВА» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничих будівель на вул. Луговій, 1-а в
Оболонському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7345, ПР- 12221 від
09.12.2016, доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 09.12.2016 №08/231-4868/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Меліхова
Т. /., Назаренко В. Е., Негрич М
М,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

13. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Рослякова В. В. щодо
включення до проекту порядку денного питання щодо розгляду проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№66-6-00348, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «КАТЕНА» за поданням депутата Київської
міської ради А. Страннікова (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 09.12.2016 №08/231-4870/ПР) матеріали додаються.
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 №66-6-00348,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «КАТЕНА» за поданням депутата Київської міської ради А.
Страннікова (доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 09.12.2016 №08/231-4870/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про створення єдиної
інформаційної бази договорів оренди земельних ділянок
комунальної власності територіальної громади міста Києва» за
поданням депутата Київської міської ради О. Балицької
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради від 24.10.2016 № 08/231-4391/ПР) - матеріали
додаються.
(доручення заступника міського голови — секретаря К иївської м іської р а д и від
24.10.2016 № 08/231-4391/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 12-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Галицька О. С., Поліщук О. Г., Петровець О. Ф.,
Картавий І. Л., Михайленко В. О., Меліхова Т.-І., Старовойт В. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про створення єдиної
інформаційної бази договорів оренди земельних ділянок комунальної
власності територіальної громади міста Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Балицької О. С., Картавого І. Л., Міщенка О. Г.,

Михайленка В. О С т аровойт а В. М. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Балицьку О. С.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Зубко Ю. Г.).

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

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира
Маяковського між будинками № 20 та № 22-А у Деснянському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Ю. Зубка (доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 14.11.2016 №08/2314593/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської м іської р а д и від
14.11.2016 № 08/231-4593/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 12-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира Маяковського між
будинками № 20 та № 22-А у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В.> Харченко О. В
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Непоп В. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд місцевої ініціативи щодо розірвання договору
оренди земельної ділянки від 05.05.2004 №91-6-00251 зі
змінами від 04.05.2016 укладеного між Київською міською
радою та приватним підприємством «Інтерсервіс-2009»
(вх. №08/КО-13366 від 11.11.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря К иївської м іської р а д и від
11.11.2016 вх. № 08/КО-13366, місцева ініціатива з додатками - на 15-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Гвоздік О. С., Балицька О. С., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд місцевої ініціативи щодо розірвання
договору оренди земельної ділянки від 05.05.2004 №91-6-00251 зі змінами від

04.05.2016 укладеного між Київською міською радою та приватним
підприємством «Інтерсервіс-2009».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кісільова І. П., Балицької О. С., Назаренко В. Е. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Кісільова І. П.
3. Звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо надання інформації про відповідність будівництва на
вул. Златоустівській, 24-а у Шевченківському районі м. Києва
містобудівній документації.
4. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
надання інформації та всіх документів по земельній ділянці на
вул. Златоустівській, 24-а у Шевченківському районі м. Києва, яка
використовується приватним підприємством «Інтерсервіс-2009».
5. Звернутись до Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки
правомірності
будівництва
на
вул.
Златоустівській,
24-а у
Шевченківському районі м. Києва та за у разі виявлення порушень вжити
відповідних заходів реагування.
6. Звернутись 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.
7. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи та надходження відповідей Департаментів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Кримчак С. О.,
Назаренко В. Е., Непоп Ві і . участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
4.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних ділянок, аукціон):
4.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1384
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу» (ПР-12168 від 02.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.12.2016 №08/231-4786/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок площею 0,6158 га для експлуатації та
обслуговування нежитлових, адміністративних та виробничих будівель та
площею 0,5325 га для реконструкції нежитлової будівлі під адміністративну та
подальших її експлуатації та обслуговування на вул. Будіндустрії, 7 (літ. У, Ул
та літ. «Ц») у Голосіївському районі м. Києва, що підлягають продажу
товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями
«ЮРОМАШ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Поліщук О.Г., Бродський В. Я.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Непоп В. Е, Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відкладення розгляду проекту рішення та направлення його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.
2. Голосували: 1. За відкладення розгляду проекту рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Є-1384 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 з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Картавий І. Л., Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Римаренко С. Г., Старовойт В. М.), «проти» - немає, «утрималось» - 7.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,

Негрич М. М., Непоп В.
брали.

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не

Рішення не прийнято
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г, виніс на голосування
пропозицію члена постійної комісії Рослякова В, В. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу» (кадастрова справа
Є-1384, ПР-12168 від 02.12.2016).
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В, В., Харченко О. В.у
Балицька О. С., Непоп В. І., Росляков В, В., Шкуро М, Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О. В.,
Балицька О. С., Непоп В. І., Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1364
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-11482 від 23.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.09.2016 №08/231-3943/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки 0,0097 га для експлуатації та
обслуговування кав'ярні у пров. Кутузова, 5 літ. «Д» у Печерському районі
м. Києва, що підлягають продажу підприємству громадського харчування у
формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИИ ГАЙ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.

Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» до прийняття рішення постійною комісією Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Непоп В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
пропозицію члена постійної комісії Бродського В. Я. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу» (кадастрова справа
Є-1364, ПР-11482 від 23.09.2016).
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу» (кадастрова справа Є-1364, ПР-11482 від 23.09.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М.> Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. ВБ а л и ц ь к а О. С
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1343
Проект рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах»
(ПР-11656 від 04.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.10.2016 №08/23Г4171/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
КП «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО» від 09.12.2016
вх. №08/21866 щодо виключення з переліку до проекту рішення
земельної ділянки на вул. Сумській в Голосіївському районі м. Києва.

Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах, а саме:
вул. Дмитра Луценка, 1-5, площа 0,58 га;
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

П)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

вул. Сумська, площа 0,44 га;
вул. Вирлицька в районі станції БСА (II черга), площа 21,35 га;
вул. Григорія Ващенка, діл. 1, площа 0,39 га;
вул. Канальна, 4-а, площа 0,28 га;
вул. Космонавта Волкова, 2-6 площа 0,20 га;
вул. Мілютенка, між буд. №44 та №46, площа 0,14 га;
вул. Польова, 4-а, площа 0,10 га;
вул. Пухівська, 1-г, площа 0,40 га;
вул. Олександра Сабурова, З-б, площа 0,40 га;
вул. Каховська, 62, площа 0,16 га;
вул. Миропільська, 21-а, площа 0,25 га;
вул. Автозаводська, 68-а, площа 0,17 га;
вул. Зої Гайдай, 10, площа 0,11 га;
перетин вул. Озерної та просп. Оболонського, площа 0,11 га;
вул. Білоруська, 11, площа 0,17 га;
вул. Вавилових, 15-6, площа 0,11 га;
вул. Мельникова, 95, площа 0,16 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Полішук О.Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди
на них) на земельних торгах» за умови виключення з додатка до проекту
рішення пунктів 1, 2,10,18,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Турець В. В.,
Харченко О. В., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа Є-1321
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає

продажу» (ПР-9281 від 22.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.03.2016 №08/231-1428/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії 16.11.2016
згідно з витягом №08/286-507 від 18.10.2016 з протоколу №24 від
05.10.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
відповідно до якого проект рішення підтримано. Під час голосування
за підтримку проекту рішення, проект рішення не набрав голосів.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0128 га для будівництва
комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та
торговельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом на вул. Антоновича, 54 у
Голосіївському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ГАРДЕН СІТІ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Кримчак С. О М е л і х о в а Т. /., Негрич М. М., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

4.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1210
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
"ЗЕЛЕНИИ ГАЙ” для експлуатації та обслуговування кафе
на вул. Лаврській, 13 (колишня вул. Січневого Повстання,
27) у Печерському районі м. Києва» ПР-9904 від 28.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2100/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час розгляду правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 13.06.2016 №08/230-1138 було
прийнято рішення підтримати зауваження викладені у ньому та
направити проект рішення разом з матеріалами кадастрової

справи на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
З урахуванням витягу № 08/292-232 від 30.08.2016 з протоколу
№19 від 30.08.2016 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань культури туризму та інформаційної політики,
відповідно до якого Департаменту земельних ресурсів виконавчого
орану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) рекомендовано доопрацювати проект рішення з
урахуванням інформації Управління охорони культурної спадщини
Департаменту культури виконавчого орану Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286-569
від 17.11.2016 з протоколу №28 засідання від 16.11.2016 постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, відповідно до якого проект рішення
підтримано.

,

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0261 га. Експертна грошова оцінка становить 1 502 517,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Агеєва В. В., Зубко Ю. Г.
Голосували: за відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, викладеного у
витязі з протоколу №19 від 30.08.2016 (№08/292-232 від 30.08.2016), та
підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки підприємству
громадського харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНИИ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Лаврській,
13 (колишня Січневого Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Петровець О. Ф., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В. І.>
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
пропозицію члена постійної комісії Бродського В. Я. щодо повернення до
розгляду проекту рішення «Про продаж земельної ділянки підприємству
громадського харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНИИ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13
(колишня Січневого Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування у формі товариства
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з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИИ ГАЙ» для експлуатації та
обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого Повстання, 27)
у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, викладений у витязі
з протоколу №19 від 30.08.2016 (ЛЬ08/292~232 від 30.08.2016), та підтримати
проект рішення «Про продаж земельної ділянки підприємству громадського
харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛЕНИИ
ГАЙ" для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня
вул. Січневого Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

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

4.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1351
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки громадянці Гаврилюк Ользі Валеріївні
для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
(магазину) на вул. Героїв Дніпра, 43-в в Оболонському
районі м. Києва» ПР-11398 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3844/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення,
проект рішення не набрав голосів. Ухвалено перенести розгляд на
наступне засідання комісії. На засіданнях комісії 04.10.2016,
16.11.2016 рішення не було прийнято.
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-524 від 27.10.2016 з протоколу №25
засідання від 19.10.2016).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0855 га. Експертна грошова оцінка становить 2 378 322,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Гаврилюк Ользі Валеріївні для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку (магазину) на вул. Героїв Дніпра, 43-в в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М.).

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

4.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1309
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу» ПР-11480 від 23.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.09.2016 №08/231-3944/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16. 11.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення, проект рішення не
набрав голосів, рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0373 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно-офісних приміщень у пров. Кулібіна, З,
літ. «Б» у Святошинському районі м. Києва, що підлягає продажу
громадянину Ковалю Сергію Миколайовичу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Назаренко В. Е.).

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

4.3. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):
4.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7433

Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ГРУП
КИЇВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
торговельного
призначення на вул. Саксаганського, 57-6 у Голосіївському
районі м. Києва» (ПР-12217 від 07.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.12.2016 №08/231-4855/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0166 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ГРУП КИЇВ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі торговельного
призначення на вул. Саксаганського, 57-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

4.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7678
Проект рішення «Про передачу публічному акціонерному
товариству
«Холдингова
компанія
«Київміськбуд»
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з вбудованоприбудованими громадськими приміщеннями та паркінгом
на вул. Пирогівський шлях, 28 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-12218 від 07.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.12.2016 №08/231-4857/ПР).

Земельна ділянка площею 2,7349 га - в оренду на 4 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу публічному
акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та паркінгом на
вул. Пирогівський шлях, 28 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
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відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

4.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7698
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БАРОКС»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративних та виробничо-складських будівель з
відкритою автостоянкою на вул. Олекси Довбуша, 37 у
Дніпровському районі м. Києва» (ПР-12166 від 01.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.12.2016 №08/231-4784/ПР).

Земельна ділянка площею 1,1294 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРОКС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративних та виробничо-складських
будівель з відкритою автостоянкою на вул. Олекси Довбуша, 37 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О, В
Меліхова Т, І., Негрич М, М.> Непоп В, І., Шкуро М, Ю, участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

4.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7358
Проект рішення «Про
надання
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
цілісного майнового комплексу, в тому числі для догляду
за водними об'єктами, прибережними захисними смугами
на вул. Труханівській, 1-г, 1-д, 1-е у Дніпровському районі
м. Києва» (ПР-12213 від 06.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 06.12.2016 №08/231-4822/ПР).

Земельні ділянки площами 4,3049 га, 0,6077 га, 0,0908 га, 0,0304 га - в
постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Дюжев С. А.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування цілісного майнового комплексу, в тому числі для догляду за
водними об'єктами, прибережними захисними смугами на вул. Труханівській,
1-г, 1-д, 1-е у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О. В.,
Меліхова Т. /., Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

4.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7873
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Попудренка, 16а у
Дніпровському районі м. Києва» (ПР-12219 від 07.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.12.2016 №08/231-4858/ПР).

Земельна ділянка площею 0,4656 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Попудренка,
16а у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

4.3.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22904
Проект рішення
«Про

надання

ДЕРЖАВНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будинку дипломатичного призначення на вул. Михайла
Грушевського, 32 у Печерському районі м. Києва»
(ПР-12215 від 06.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4842/ПР).

Земельна ділянка площею 0,5200 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будинку дипломатичного призначення на вул. Михайла
Грушевського, 32 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Меліхова Т. /., Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22903
Проект рішення
«Про
надання
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будинку
Посольства
Республіки
Болгарії
на
вул. Госпітальній, 1 у Печерському районі м. Києва»
(ПР-12216 від 06.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4841/ПР).

Земельна ділянка площею 0,3526 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
будинку
Посольства
Республіки
Болгарії
на
вул. Госпітальній, 1 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

4.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22687
Проект рішення
«Про
надання
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі Посольства Республіки Узбекистан в Україні на
вул. Володимирській, 16 у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-11931 від 28.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/231-4469/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1789 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі Посольства Республіки Узбекистан в Україні на
вул. Володимирській, 16 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В.
Старовойт В. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.4. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
4.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22650
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «ЮК ПВП-2» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративних та
виробничих будівель і споруд на вул. Оболонській, 29 у
Подільському районі м. Києва» (ПР-11291 від 05.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3720/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його для
розгляду робочою групою під головуванням В. О. Михайленка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу засідання цієї робочої групи від 03.10.2016 (реєстр. М І 78
від 10.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано

відхилити проект рішення, доручити Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати проект рішення про відмову.

Земельна ділянка площею 0,1668 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Башлаков С. В., Михайленко В. О., Кирик А. С.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 03.10.2016
(реєстр. МІ 78 від 10.11.2016), відхилити проект рішення «Про передачу
приватному підприємству «ЮК ПВП-2» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративних та виробничих будівель і споруд на
вул. Оболонській, 29 у Подільському м. Києва», оскільки земельна ділянка
використовується не за цільовим призначенням та враховуючи наявність
кримінального провадження стосовно будівництва на вул. Оболонській, 29 у
Подільському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову у передачі земельної ділянки на
вул. Оболонській, 29 у Подільському районі м. Києва приватному
підприємству «ЮК ПВП-2».
3. Звернутися до Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для вжиття всіх заходів стосовно проведення перевірки щодо дотримання
норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм та правил, а також правил благоустрою території та у разі
виявлення порушень вжити заходів щодо їх усунень, а у разі необхідності
звернутися до суду.
4. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та до
Прокуратури міста Києва щодо надання інформації відносно кримінального
провадження щодо будівництва на вул. Оболонській, 29 у Подільському
районі м. Києва
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6639
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
«Київтранспарксервіс» для облаштування та експлуатації
відкритої автостоянки з
об'єктами
транспортної
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інфраструктури на вул. Жмеринській, 2 у Святошинському
районі м. Києва» (ПР-8625 від 03.02.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.02.2016 №08/231-662/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення
постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту,
зв ’я зку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу засідання цієї комісії №20 від 28.10.2016, відповідно до
якого ухвалено направити проект рішення на доопрацювання
суб'єкту подання для коригування меж земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,3058 га в межах червоних ліній - в оренду на 5
років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв9язку та реклами, викладений у витязі з протоколу
засідання цієї комісії від 28.10.2016 №20, повернути проект рішення на
доопрацювання «Про передачу земельної ділянки комунальному підприємству
«Київтранспарксервіс» для облаштування та експлуатації відкритої автостоянки
з об'єктами транспортної інфраструктури на вул. Жмеринській, 2 у
Святошинському районі м. Києва» до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для коригування меж земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

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

Кадастрова справа А-10182
Проект рішення «Про поновлення кооперативу по
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів
Голосіївського району м. Києва «Голосіївський» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Полковника Потєхіна, 3-7
у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10086 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2426/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 24.07.2003 №79-6-00126 площею 1,7351 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів
Голосіївського району м. Києва «Голосіївський» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Полковника
Потєхіна, 3-7 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-10182 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв 9язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22983
Про поновлення приватному підприємству «ОБРІЙ 2000»
на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2004 №62-6-00182, площею 0,0624 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування міні-ринку на
вул. Електротехнічній, 2 у Деснянському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.12.2016 №08/21145).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - поновити на 5 років договір оренди земельної ділянки від 28.12.2004
N262-6-00182 та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору оренди
земельної ділянки;
друга - відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, за пропозицією члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Бродського В. Я.
1. Голосували: за поновлення на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2004 №62-6-00182 та підготовку Департаментом земельних ресурсів
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) додаткової угоди щодо поновлення договору оренди
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Бродський В. Я., Кримчак С. О., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В, В., Харченко О, В.,
Балицька О, С,, Назаренко В. Е,, Старовойт В. М,, Негрич М, М,,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали,
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів, головуючим було винесено на
голосування другу пропозицію: щодо відкладення розгляду цього питання
та направлення матеріалів кадастрової справи А-22983 на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики,
2. Голосували: 1, За відкладення розгляду питання та направлення матеріалів
кадастрової справи А-22983 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
2, Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 10.

Депутати Київської міської ради Турець В, В,, Харченко О, В,,
Балицька О, С., Назаренко В, Е., Негрич М, М,, Шкуро М, Ю,
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О, Г, виніс на голосування
пропозицію члена постійної комісії Зубка Ю, Г, щодо повернення до розгляду
питання про поновлення приватному підприємству «ОБРІЙ 2000» на 5 років
договору оренди земельної ділянки від 28.12.2004 №62-6-00182 площею 0,0624 га
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
міні-ринку
на
вул. Електротехнічній, 2 у Деснянському районі м. Києва (доручення заступника
міського голови — секретаря Київської міської ради від 02.12.2016 N908/21145,
кадастрова справа А-22983).
Голосували: за повернення до розгляду питання про поновлення приватному
підприємству «ОБРІЙ 2000» на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2004
№62-6-00182 площею 0,0624 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування міні-ринку на вул. Електротехнічній, 2 у Деснянському районі
м. Києва (доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської
ради від 02.12.2016 №08/21145, кадастрова справа А-22983).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Голосували: 1. Поновити приватному підприємству «ОБРІЙ 2000» на 5 років
договір оренди земельної ділянки від 28.12.2004 №62-6-00182 площею
0,0624 га для будівництва, експлуатації та обслуговування міні-ринку на
вул. Електротехнічній, 2 у Деснянському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
28.12.2004 №62-6-00182 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

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

4.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22762
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «Арабела-Плюс» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
автосервісного
центру на вул.
Богатирській
в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-12174 від 05.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4825/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 14.06.2013 №2787 (зі змінами, внесеними угодою про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 23.12.2015 №459) площею
0,2283 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «Арабела-Плюс» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автосервісного центру на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Картавий І. Л.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Назаренко В.
Негрич М. М., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
пропозицію щодо повернення до розгляду проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «Арабела-Плюс» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування автосервісного центру на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва».
Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «Арабела-Плюс» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автосервісного
центру на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «Арабела-Плюс» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автосервісного центру на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І Н е г р и ч М. М., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14804
Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» на 1 рік договору оренди земельної
ділянки від 14.05.2008 №75-6-00402 площею 0,1976 га для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
автозаправного комплексу на просп. Академіка Палладіна
у Святошинському районі м. Києва.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.12.2016 №08/21658).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на 1 рік договір оренди
земельної ділянки від 14.05.2008 №75-6-00402 площею ОД976 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
просп. Академіка Палладіна 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
14.05.2008 №75-6-00402 на 1 рік та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Римаренко С. Г.).

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

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

Кадастрова справа А-21816
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ТІЛА»
ЛТД
для
експлуатації та обслуговування складських приміщень та
реконструкції з добудовою їх частин під торговокультурно-телевізійний комплекс на вул. Леніна, 42 у
Дарницькому районі м. Києва» (ПР-8885 від 15.02.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.02.2016 №08/231-1049/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
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) для проведення
перевірки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом Л908/286-595 від 29.11.2016 з протоколу №28 від

16.11.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
відповідно до якого проект рішення підтримано;
- листом Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2016
№064-11020 щодо результатів перевірки, а саме: на земельній
ділянці знаходяться споруди, які використовуються як складські
приміщення та кіностудія.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 07.07.2010 №63-6-00589 площею 0,6025 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
Голосували: 1. За поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ТІНА» ЛТД договору оренди земельної ділянки від від 07.07.2010 №63-600589 площею 0,6025 га для експлуатації та обслуговування складських
приміщень та реконструкції з добудовою їх частин під торгово-культурнотелевізійний комплекс на вул. Леніна, 42 у Дарницькому районі м. Києва, із
зауваженням щодо зміни назви вулиці, а саме: слова «вул. Леніна»
замінити словами «вул. Харченка Євгенія» (відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 19 лютого 2016 року № 125/1 «Про
перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві»).
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
07.07.2010 №63-6-00589 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, а також при
підготовці додаткової угоди врахувати зауваження щодо зміни назви
вулиці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

4.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21143
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та

експлуатації офісно-торговельного центру з підземним
паркінгом на вул. Спаській, 26/14 у Подільському районі
м. Києва» (ПР-8783 від 10.02.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-930/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 05.12.2016 (реєстр. №213 від
06.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови винесення його на розгляд
чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 24.09.2004 №85-6-00148 (з урахуванням договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25.05.2009 №85-600442) площею 0,2115 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 05.12.2016
(реєстр. №213 від 06.12.2016) підтримати проект рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації офісно-торговельного центру з підземним паркінгом на
вул. Спаській, 26/14 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Петровець О. Ф., Бродський В. Я.).

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

4.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22275
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
Державному
підприємству
по
розповсюдженню
періодичних видань «Преса» договору оренди земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного будинку на вул. Георгія Кірпи, 2-а у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-9805 від 20.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2101/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
ухвалено відкласти розгляд та направити проект рішення на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту,
зв 'язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу засідання цієї комісії №20 від 28.10.2016, відповідно до
якого проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 05.10.2010 №72-6-00614 площею 0,0187, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Поновити Державному підприємству по розповсюдженню
періодичних видань «Преса» на 5 років договір оренди земельної ділянки від
05.10.2010 №72-6-00614 площею 0,0187, в межах червоних ліній для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Георгія
Кірпи, 2-а у Солом'янському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
05.10.2010 №72-6-00614 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
4.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9389
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Діку Івану Івановичу та Ковальову В'ячеславу
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарський будівель і споруд у пров. Генерала
Доватора, 14-а, у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-11576 від 27.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4076/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність:
- частка Діка 1.1. - 3/4 від 0,1000 га;
- частка Ковальова В. О. - 1/4 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Діку Івану Івановичу та Ковальову В'ячеславу
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарський будівель і споруд у пров. Генерала Доватора, 14-а, у
Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9502
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Ярошенку Олександру Валерійовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Любомирській,
24-6 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-11753 від 11.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4271/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Ярошенку Олександру Валерійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Любомирській, 24-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення
цього питання. Головою робочої групи визначити депутата Картавого І, Л.
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9477
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Петрусь
Ганні Іванівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лісній, 82-а у Дарницькому районі
м. Києва» (ПР-11435 від 19.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.09.2016 №08/231-3935/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представниці заявниці - гр. Кореневої О. О. від 04.10.2016 вх №08/1111554 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Петрусь Ганні Іванівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 82-а у
Дарницькому районі м. Києва», з рекомендаціями, а саме: виключити із
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення представника заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9394
Проект рішення «Про приватизацію громадянину Будніку
Сергію Сергійовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Вишневій, 8-а у Дарницькому районі
м. Києва» (ПР-11475 від 22.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.09.2016 №08/231-3946/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявника - гр. Васько І. П. від 15.11.2016 вх. №08/Б13514 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0941 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Будніку Сергію Сергійовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вишневій, 8-а у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
виключити із цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9156
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Пузирній Валентині Василівні та Васильченко
Ганні Василівні для експлуатації та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Зимовому, 3 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-11771 від 11.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4272/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниць від 19.08.2016 вх. № 08/К0-І0040 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво» та
прохання розглядати проект рішення в присутності заявниць.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність:
- частка Пузирної В. В. - 1/2 від 0,1000 га;
- частка Васильченко Г. В. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Пузирній Валентині Василівні та Васильченко Ганні
Василівні для експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Зимовому, 3 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9558
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

громадянці
Пономаренко
Тетяні
Сергіївні
для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Тимірязєвському, 6а у Печерському районі
м. Києва» (ПР-12169 від 02.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.12.2016 №08/231-4787/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0874 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Пономаренко Тетяні Сергіївні для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Тимірязєвському, 6а у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9510
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Розлачу Валерію Захаровичу на Розлач Ніні
Захарівні
для
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 9 у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-11774 від 11.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4270/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність:
- частка Розлач В. 3. - 64/100 від 0,1000 га;
- частка Розлач Н. 3.-36/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Розлачу Валерію Захаровичу на Розлач Ніні Захарівні для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сергія Колоса, 9 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9109
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам
Голубовській
Тамарі
Володимирівні,
Погорецькій Надії Іванівні та Петрашенко Юлії Вікторівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Василя
Верховинця, 7 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-11250 від 01.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3728/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 08.07.2016 №08/К0-8170 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0714 га - у спільну часткову власність:
- частка Голубовської Т. В. - 52/200 від 0,0714 га;
- частка Погорецької Н. І. - 81/300 від 0,0714 га;
- частка Петрашенко Ю. В. - 141/300 від 0,0714 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Голубовській Тамарі Володимирівні, Погорецькій Надії
Іванівні та Петрашенко Юлії Вікторівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Василя Верховинця, 7
у Святошинському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити із
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9442
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Подольському Віталію Андрійовичу та
Подольській Марії Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Якова Качури, 9 у Святошинському районі
м. Києва» (ПР-11773 від 11.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4269/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0736 га - у спільну часткову власність:
- частка Подольського В. А. - 1/2 від 0,0736 га;
- частка Подольської М. П. - 1/2 від 0,0736 га.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Подольському Віталію Андрійовичу та Подольській Марії
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Якова Качури, 9 у Святошинському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9408
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Щеглову Володимиру Дмитровичу та
Мосійчук Олені Олегівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сергія Параджанова, 3 у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-11249 від 01.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3697/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0432 га - у спільну часткову власність:
- частка Щеглова В. Д. - 1/2 від 0,0432 га;
- частка Мосійчук О. О. - 1/2 від 0,0432 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Щеглову Володимиру Дмитровичу та Мосійчук Олені
Олегівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Сергія Параджанова, 3 у Шевченківському районі
м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9415
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Телегіній Олені Володимирівні, Кузьміній
Тетяні Володимирівні, Судаковій Ірині Володимирівні,
Судакову Володимиру Михайловичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гончарова, 37 у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-11283 від 05.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.09.2016 №08/231-3786/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0923 га - у спільну часткову власність:
- частка Телегіної О. В. - 1/4 від 0,0923 га;
- частка Кузьміної Т. В. - 1/4 від 0,0923 га;
- частка Судакової І. В. - 1/4 від 0,0923 га;
- частка Судакова В. М. - 1/4 від 0,0923 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Телегіній Олені Володимирівні, Кузьміній Тетяні
Володимирівні, Судаковій Ірині Володимирівні, Судакову Володимиру
Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гончарова, 37 у Шевченківському
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і» за умови надходження
до Київської міської ради звернення заявників щодо відсутності заперечень
стосовно вищезазначених рекомендацій постійної комісії'.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.7.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9426
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Карповій
Галині
Костянтинівні
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сергія
Параджанова, 31 у Шевченківському районі м. Києва»

(ПР-11447 від 22.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.09.2016 №08/231-3947/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0875 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Карповій Галині Костянтинівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сергія Параджанова, 31 у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Б а л и ц ь к а О. С.,
Назаренко В. Е., Негрич М. М., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.7.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9572
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Бондаренко Марії Степанівні для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Олегівській, 12 у
Шевченківському районі м. Києва» (ПР-11645 від 03.10.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4101/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
Київської місцевої прокуратури №10 від 25.10.2016 вх.
№08/18321 щодо проведення досудового розслідування;
- управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 31.10.2016 вх. №08/18742 щодо того, що
інформацію прокуратури буде враховано при розгляді
проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0801 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Бондаренко Марії Степанівні для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Олегівській, 12 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В, для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.8. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
4.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9405
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Давидюк Надії Григорівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Пржевальського,
6-а Солом'янському районі м. Києва»
(ПР-11274 від 05.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3761/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06, 12.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання
комісії.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянки Давидюк Н. Г. від 06.12.2016 вх. №08/Д-14616 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0797 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Давидюк Надії Григорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Пржевальського, 6-а Солом'янському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити із цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
4.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-15655
Проект рішення «Про передачу громадянину Бурлакову
Андрію Валерійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Дібровному, 11-а
у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-11275 від 05.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3722/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0472 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бурлаков А., Картавий І. Л., Турець В. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - створити робочу групу.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Бурлакову Андрію Валерійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Дібровному, 11-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Турець В. В.,
Картавий І. Л., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Назаренко В. Е., Негрич М. М.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючий виніс на голосування другу пропозицію: щодо створення
робочої групи.
2. Голосували: 1. За відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу
громадянину Бурлакову Андрію Валерійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Дібровному, 11-а у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та

землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л,
З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Назаренко В. Е., Негрич М. М.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

4.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5776
Проект рішення «Про передачу громадянці Гарбузі Ніні
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 105-в
у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-11415 від 15.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3893/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,0992 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Гарбузі Ніні Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 105-в у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е., Міщенка О. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Голову робочої групи визначити
самостійно.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7126
Проект рішення «Про передачу громадянці Селівановій
Олені Геннадіївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 79 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-11285 від 05.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3759/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Селівановій Олені
Геннадіївні уприватну власністьземельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 79 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Бродський В. Я.у Зубко Ю. Г., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

4.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21700
Проект рішення «Про передачу громадянину Федаку Івану
Васильовичу у приватну власність земельноїділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 125 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-11212 від 31.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3760/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0836 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Федаку Івану Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 125 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л.9 Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І, Л.

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

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

4.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18804
Проект рішення «Про передачу громадянці Кислицькій
Оксані Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-6 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-11226 від 31.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3698/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти проект рішення «Про передачу громадянці
Кислицькій Оксані Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лісоводній, 52-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування, архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22626
Проект рішення «Про передачу громадянину Лебідю
Ярославу Віталійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. СвятоГеоргіївській, 21 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-11943 від 28.10.2016)

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/231-4485/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0917 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Лебідю
Ярославу Віталійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Свято-Георгіївській, 21 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Негрич М. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22573
Проект рішення «Про передачу громадянці Сафаровій
Севіндж Сарибала Кизи у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 2-а у
Деснянському районі м. Києва» (ПР-12165 від 01.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.12.2016 №08/231-4785/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0442 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Сафаровій Севіндж Сарибала Кизи у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Радистів, 2-а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л.9 Кісільов /. И ,
Харченко О. В., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.10. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
4.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-16316
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Синейку Юрію Юрійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столєтова, 23 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-9834 від 21.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2192/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2016
ухвалено підтримати проект рішення та не виносити його на
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
громадянина Синейка Ю. Ю. від 08.11.2016 вх. №08/С-13184 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Синейку Юрію Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столєтова, 23 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити із цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Росляков В. В Ш а р і й В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8360
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Давиденко Любові Степанівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Вітавській, 19 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-10969 від 04.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3424/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. М 197 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.11.2016
(реєстр. №197 від 25.11.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Давиденко Любові Степанівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Вітавській, 19 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.10.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22598
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кобринському Володимиру Пилиповичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 224-6 у Голосіївському районі
м. Києва» ПР-11442 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3919/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
- ради Київської міської організації ветеранів України від
24.10.2016 вх. №08/18168 з проханням позитивного розгляду
проекту рішення;
- Кобринського В. П. від 04.11.2016 вх. №08/К-13000 щодо
розгляду проекту рішення;
- керівника секретаріату партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» від 14.11.2016 вх. №08/К-13446 щодо розгляду
проекту рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №201 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
направити проект рішення на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України, створеної
відповідно до розпорядження Київського міського голови від
11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського міського
голови від 22.04.2015 №220).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21,11.2016
(реєстр. №201 від 25.11.2016), направити проект рішення «Про передачу
громадянину Кобринському Володимиру Пилиповичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 224-6 у Голосіївському
районі м. Києва» на розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної
операції на сході України, створеної відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.10.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22537
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Гудковій Юлії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Генерала Доватора, 25 у Голосіївському
районі м. Києва» ПР-12029 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 №08/231-4577/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 05.12.2016 (реєстр. №215 від
06.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Гудкової Ю. М. від 09.12.2016 вх. № 08/Г-14786 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0525 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Гудковій
Юлії Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Генерала Доватора, 25 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Банас Д\ М., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

4.10.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-11667
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Громадському Вячеславу Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Лєрмонтова, 3-б у Дарницькому районі
м. Києва» ПР-10929 від 28.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/231-3382/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №199 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити та повернути проект рішення разом з матеріалами
справи в Департамент земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту звязатися із заявником для забезпечення подальшого
розгляду проекту рішення в його присутності.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Громадський В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Громадському Вячеславу Миколайовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 2-му пров. Лєрмонтова, 3-б у Дарницькому районі м.
Києва» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4.10.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-4635
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кадусі Сергію Георгійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Липовій, 3 у Дарницькому районі
м. Києва» ПР-8660 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.02.2016 №08/231-717/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його
разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
Виносився на повторний розгляд на засіданнях комісії
25.10.2016 08.11.2016 згідно з витягом М 29/288/03-18 з протоколу
М І 8 від 21.09.2016 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики, відповідно до якого проект
рішення підтримано. Рішення не було прийнято.

,

Земельна ділянка площею 0,0793 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти проект рішення «Про передачу громадянину Кадусі
Сергію Георгійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Липовій, 3 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О Ш а р і й В. В
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.10.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18660
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Пилипчук Вікторії Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд у 7-му пров. Садовому, 33 у Деснянському районі
м. Києва» (ПР-11063 від 17.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.08.2016 №08/231-3491/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту
киян - учасників антитерористичної операції членів їх сімей та
членів
сімей
киян,
які
загинули
під
час
проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно
до розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від
22.04.2015 №220).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.11.2016 №009-3153 щодо того, що питання не
відноситься до компетенції вищезазначеної робочої групи;
- листом заявниці від 26.09.2016 вх. №08/11-11268 з проханням
відкласти розгляд проекту рішення та повернути справу
суб'єкту подання у з в ’я зку з відмовою від подальшого
оформлення земельної ділянки на користь чоловіка заявниці
Данилка О. М., який сучасником АТО.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи звернення заявниці від 26.09.2016 вх №08/11-11268,
повернути проект рішення «Про передачу громадянці Пилипчук Вікторії
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 7-му
пров. Садовому, 33 у Деснянському районі м. Києва» разом з матеріалами
кадастрової справи А-18660 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4.10.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7897
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Лисенко Раїсі Михайлівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Магістральній, 48-в у Шевченківському районі

м. Києва» ПР-10648 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3202/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №198 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення відповідно до статті 24 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».

Земельна ділянка площею 0,0631 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.11.2016
(реєстр. М198 від 25.11.2016), відхилити проект рішення «Про передачу
громадянці Лисенко Раїсі Михайлівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Магістральній, 48-в у Шевченківському районі м. Києва»,
оскільки на зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального
плану або план зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.>
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Негрич М. М.у Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Кадастрова справа А-22975
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування будинків і споруд дипломатичного
представництва, житлового комплексу для дипломатів та
адміністративного будинку ГДІП з підземним паркінгом на
вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-6 у
Шевченківському районі м. Києва» (ПР-12214 від 06.12.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4843/ПР)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування будинків і споруд дипломатичного представництва, житлового
комплексу для дипломатів та адміністративного будинку ГДІП з підземним
паркінгом на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-6 у Шевченківському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Негрич М. М., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
5.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
5.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26518
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Лісниченку
Сергію Васильовичу у пров. Ясинуватому, 9-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» ПР-10719 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3028/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 11.11.2016 (реєстр. М І 83
16.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення та не виносити його на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради до затвердження
детального плану або плану зонування цієї території.

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

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 11.11.2016
(реєстр. №183 16.11.2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Лісниченку Сергію Васильовичу у пров. Ясинуватому, 9-а
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26494
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Черняк Вірі
Михайлівні на вул. Бродівській у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд»
ПР-11015 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.08.2016 №08/231-3464/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №202 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.11.2016
(реєстр. М202 від 25.11.2016), відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Черняк Вірі Михайлівні на вул. Бродівській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд», оскільки на вказану земельну
ділянку вже зареєстровано кадастрову справу А-10788 на іншу фізичну
особу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т.
Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

5.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26994
Повторний 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-10761 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.08.2016 №08/231-3333/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №206 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.11.2016
(реєстр. №206 від 01.12.2016), підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26073
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Міщенку
Олександру Вікторовичу на вул. Лютневій, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» (ПР-9563 від 07.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.04.2016 №08/231-1729/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
- Міщенко Раїси Іванівни від 16.05.2016 вх. №08/М-6104 про
надання інформації щодо оформлення зазначеної земельної ділянки;
- Міщенко Раїси Іванівни від 03.06.2016 вх. М08/М-6902 щодо
неправдивості інформації, зазначеної в пояснювальній записці, та
надання додаткових матеріалів (фото, копії документів);
- заявника від 26.08.2016 вх. №08/М-10258 щодо розгляду
кадастрової справи.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням В. Е. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №212 від
06.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до врегулювання земельного спору.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.11.2016
(реєстр. №212 від 06.12.2016), повернути проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Міщенку Олександру Вікторовичу на вул. Лютневій, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до врегулювання земельного спору між заявником
та громадянкою Міщенко Раїсою Іванівною.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Банас Д. М.,
Балицька О. СБродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27077
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Музиці Іллі
Миколайовичу на вул. Крилова, 11-6 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-11503 від 26.09.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4051/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника гр. Музики І. М. - гр. Шостак В. І. від
11.10.2016 вх. №08/М-11795 щодо розгляду можливості передачі
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та спору.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16. 11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №207 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення з урахуванням містобудівної
ситуації.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.11.2016
(реєстр. №207 від 01.12.2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Музиці Іллі Миколайовичу на вул. Крилова, 11-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов /. П.,
Балицька О. СБродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. /.,
Непоп В. І.у Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

5.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26589
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Микитчику
Василю Васильовичу на вул. Левадній, 35-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» ПР-10403 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2884/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16. 11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №208 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення з урахуванням містобудівної
ситуації.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
Голосували: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29,11.2016
(реєстр. №208 від 01.12.2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Микитчику Василю Васильовичу на вул. Левадній, 35-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. П.,
Балицька О. С., Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Непоп В. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

5.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26588
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Микитчику
Олександру Васильовичу на вул. Левадній, 35-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» ПР-10928 від 28.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.08.2016 №08/231-3409/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №209 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Микитчику Олександру Васильовичу на вул. Левадній, 35-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», враховуючи протокол засідання
робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №209 від 01.12.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Непоп В. /., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

5.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26656
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Нужному
Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» ПР-10002 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2238/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 11.11.2016 (реєстр. №184
16.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 11.11.2016
(реєстр. №184 16.11.2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Нужному Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я.> Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т.
Непоп В.
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

5.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27033
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Шишкіну
Євгену Юрійовичу на вул. Лисичанській, 20-д у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» ПР-10609 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2921/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням В. Е. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №195 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
направити проект рішення разом з матеріалами справи на розгляд
робочої групи з опрацювання питань соціального захисту киян учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів
сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної
операції на сході України, створеної відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.11.2016
(реєстр. №195 від 25.11.2016), направити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Шишкіну Євгену Юрійовичу на вул. Лисичанській, 20-д у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» разом з матеріалами справиклопотання К-27033 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26906
Повторний 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №205 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.11.2016
(реєстр. №205 від 01.12.2016), підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Б а л и ц ь к а О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26903
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Гамалій Тетяні
Михайлівні на вул. Шкільній, 32 у Святошинському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-10629 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3132/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016

розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої груш від 21.11.2016 (реєстр. №200 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови надання заявницею
документів, які підтверджують родинний зв'язок з громадянкою
Школьною О. А.

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21.11,2016
(реєстр. №200 від 25.11.2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Гамалій Тетяні Михайлівні на вул. Шкільній, 32 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.у
Бродський В. Я.у Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф.уШкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27377
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Щербатьку
Сергію
Володимировичу
на
перетині
вулиць
Коростенської та Робітничої у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
ПР-11357 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3820/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням В. Е. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №194 від
25.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 21,11,2016
(реєстр, МІ 94 від 25,11,2016), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Щербатьку Сергію Володимировичу на перетині вулиць
Коростенської та Робітничої у Святошинському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Балицька О, С,,
Бродський В, Я,, Кримчак С, О,, Меліхова Т, І,, Непоп В, І,,
Петровець О, Ф,, Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

5.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23121
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Листопаду
Богдану Валерійовичу на вул. Г аршина, 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №210 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29,11,2016
(реєстр, М210 від 01,12,2016), підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Балицька О, С,,
Бродський В, Я,, Кримчак С, О,, Меліхова Т, І,, Непоп В, І,,
Петровець О, Ф,, Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

5.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства):
5.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26408
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству
«ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8а у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку»
(ПР-9666 від 13.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1849/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
13.09.2016 розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду
робочою групою під головуванням О. С. Балицької.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 24.11.2016 (реєстр. №193
24.11.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8а у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. /., Непоп В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

5.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20622
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
комунальному
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підприємству
«Дирекція
будівництва
шляховотранспортних споруд м. Києва» на Поштовій площі у
Подільському районі м. Києва для будівництва об’єкта
багатофункціонального призначення та комплексного
благоустрою скверу на Поштовій площі в складі проекту
реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій
площі» (ПР-9621 від 12.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.04.2016 №08/231-1807/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято рішення відкласти розгляд на наступне
засідання, на яке запросити заявника; на засіданні 06.09.2016
ухвалено відкласти розгляд та направити проект рішення на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’я зку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельні ділянки площами 0,44 га та 0,67 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва для
будівництва об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного
благоустрою скверу на Поштовій площі в складі проекту реконструкції
транспортної розв’язки на Поштовій площі» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. СБродський В, Я., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. І., Непоп В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

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

Справа-клопотання К-24699
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«Будавтоматика»
на
вул. Червонопрапорній, 139 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування промислових
споруд» (ПР-9651 від 12.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1859/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
13.07.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та
направити його та матеріали справи на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286456 від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,3977 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Будавтоматика»
на
вул. Червонопрапорній, 139 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування промислових споруд» з рекомендаціями, а саме: в назві
та по тексту проекту рішення слова «вул. Червонопрапорній» замінити
словами «вул. Пирогівський шлях» (відповідно до рішення Київської міської
ради № 128/2031 від 08.10.2015 року «Про повернення історичних назв
вулицям та провулкам у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. СБродський В. Я К р и м ч а к С. О.,
Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

5.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25583
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Шиферний завод» на вул. Фрунзе, 102
у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої будівлі»
(ПР-9360 від 24.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.03.2016 №08/231-1492/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з

питань містобудування, архітектури та землекористування
13.07.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та
направити його та матеріали справи на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286454 від 20.09.2016 з протоколу засідання цієї комісії, відповідно до
якого проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка площею 3,24 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Шиферний завод» на вул. Фрунзе,
102 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
виробничої будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. С.9 Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. І.у Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

5.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26196
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Пелиху
Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового приміщення (магазину)»
(ПР-9154 від 01.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.03.2016 №08/231-1309/ПР)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
05.04.2016у 13.09.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення
та звернутися до Солом'янськоїрайонної в місті Києві державної
адміністрації та до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
проведення перевірки фактичного стану використання земельної
ділянки.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-133 від 04.04.2016 з протоколу засідання
№11).

Виноситься на повторний розгляд згідно з:

-

листом Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від
21.10.2016
№064-10178
щодо
результатів перевірки:
листом Солом 'янської районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.10.2016 №108-15859 щодо відсутності
заперечень щодо надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою громадянину Пелиху О. В.

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Пелих О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пелиху Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлового приміщення (магазину)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Балицька О. С.,
Бродський В. Я К р и м ч а к С. ОМе лі х о в а Т. /., Негрич М. М.,
Непоп В. 7., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26367
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
на
вул. Богдана
Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури»
(ПР-9744 від 18.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2068/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
09,09.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд робочої групи під головуванням
Назаренка В. Е., а також звернутися до Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації.
Виноситься на повторний розгляд згідно з :
- протоколом засідання робочої групи від 11.10.2016 (реєстр.
№162 від 20.10.2016);
- листом Шевченківської районної в місті Києві державної

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 11.10.2016
(реєстр. №162 від 20.10.2016), відкласти розгляд проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на вул. Богдана Хмельницького,
16-22 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
об’єктів
інженерно-транспортної
інфраструктури»
та
доручити
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести обстеження внутрішньоквартальної
території щодо самовільно встановлених споруд, шлагбауму, тощо, а
також звернутися до заявника з пропозицією розробити та затвердити
транспортно-пішохідну схему для забезпечення загальнодоступного
міжквартального проїзду. Повернутися до розгляду цього питання після
надходження відповіді Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26892
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству співвласників
багатоквартирного будинку «Комфорт» на вул. Герцена,
17-25 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлових та нежитлових
приміщень багатоквартирного житлового будинку»
(ПР-11001 від 10.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.08.2016 №08/231-3434/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на наступне
засідання, на яке запросити представника заявника.

Земельна ділянка площею 0,77 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Назаренко В. Е., Картавий І. Л.,
Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству співвласників багатоквартирного будинку «Комфорт» на
вул. Герцена, 17-25 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного
житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельної
ділянки):
5.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27643
Повторний 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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 29.11.2016 (реєстр. №204 від
01.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

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.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.11.2016
(реєстр. №204 від 01.12.2016), підтримати проект рішення «Про надання
згоди на поділ земельної ділянки на вул. Шевченка, 24 у Дарницькому районі м.
Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

6. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради - матеріали
додаються,
6.1. СЛУХАЛИ:

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23,09,2016 №08/230-1963, та повторно підтримати проект рішення «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Юнігран" земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Промисловій, 7 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Бродський В, Я,,
Балицька О, С., Меліхова Т, І., Негрич М, М., Непоп В, І.,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

6.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 18.10.2016 №08/2302214 (ПР-11131 від 23.08.2016, кадастрова справа Є-1233,
доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 25.08.2016 №08/231-3538/ПР) -

матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 18.10.2016 №08/230-2214, правовий висновок управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.01.2016 №08/230-53, проект
рішення з пояснювальною запискою до нього - на 4-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10,2016 №08/230-2214 та повторно підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.у Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу громадянину Пархомцю Степану
Йосиповичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а
у Голосіївському районі м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 15.11.2016 №08/230-2489 (ПР-10649 від
08.07.2016,
кадастрова справа А-10644, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради
від
20.07.2016
№08/231-3130/ПР)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 15.11.2016 №08/230-2489, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.11.2016 №08/230-2489, та повторно підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Пархомцю Степану Йосиповичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки
державному підприємству «Науково-технічний комплекс
«Імпульс» на вул. Горлівській, 226/228 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування «ДП «НТК «Імпульс» (завод)» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 16.11.2016 № 08/230-2500 (ПР10370 від 21.06.2016, справа-клопотання К-26500,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 22.06.2016 №08/231-2711/ПР) —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
м іської ради від 16.11.2016 № 08/230-2500, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.11.2016 № 08/230-2500 та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству «Науково-технічний комплекс «Імпульс» на
вул. Горлівській, 226/228 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
«ДП «НТК «Імпульс» (завод)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про поновлення кооперативу по будівництву та
експлуатації гаражів «Райдуга» договору оренди земельної
ділянки для обслуговування та експлуатації гаражів на
вул. Вербовій, 6 в Оболонському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення
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діяльності Київської міської ради від 23.11.2016 №08/2302588 (ПР-9761 від 18.04.2016, кадастрова справа А-15938,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 19.04.2016 №08/231-1884/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 23.11.2016 №08/230-2588, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.11.2016 №08/230-2588, та повторно підтримати проект рішення «Про
поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів «Райдуга»
договору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації гаражів
на вул. Вербовій, 6 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Бродський В. Я.у
Балицька О. С.у Кримчак С. 0 .у Меліхова Т. І., Негрич М. М.у
Непоп В. І.у Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «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» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.12.2016 №08/230-2755 (ПР-12074 від
14.11.2016,
кадастрова справа А-22603, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 15.11.2016 №08/231-4631/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.12.2016 №08/230-2755, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.12.2016 №08/230-2755, та повторно 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Бродський В. Я.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Непоп В. І.у Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «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» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.12.2016 №08/230-2744 (ПР-11050 від
15.08.2016,
справа-клопотання
К-26980,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.08.2016 №08/231-3505/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.12.2016 №08/230-2744, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.12.2016 №08/230-2744, та повторно 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 Турець В. В., Кісільов І. П.,
Бродський В. Я., Балицька О. СКр имча к С. О., Меліхова Т. І.,
Негрич М. М.у Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

6.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «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» з правовим

висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05.12.2016 №08/230-2759
(ПР-12022 від 10.11.2016, справа-клопотання К-27927,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 10.11.2016 №08/231-4576/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.12.2016 №08/230-2759, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.12.2016 №08/230-2759, та повторно 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Кісільов І. П.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Розгляд протоколу №179 від 10.11.2016 засідання робочої
групи, створеної 04.10.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для розгляду звернення
громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016
вх. №28671 щодо створення робочої групи стосовно
вирішення питання добудови ЖК «Мозаїка» на
вул. Стратегічне шосе, 53 у Голосіївському районі
м. Києва - матеріали додаються.
(протокол засідання робочої групи №179 від 10.11.2016, звернення
громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016 вх. №28671 - на
4-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол №179 від 10.11.2016 засідання робочої
групи, створеної 04.10.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування для розгляду

звернення громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016
вх. №28671 щодо створення робочої групи стосовно вирішення питання
добудови ЖК «Мозаїка» на вул. Стратегічне шосе, 53 у Голосіївському районі
м. Києва.
2. Звернутись до управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради для отримання інформації щодо можливих
перспектив зняття арешту з земельної ділянки площею 0,98 га на
Стратегічному шосе, 53 у Голосіївському районі м. Києва,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В,,
Бродський В. Я., Кримчак С, О., Меліхова Т, І,, Негрич М. М.,
Непоп В, І,, Шкуро М, Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд протоколів №189 від 16.11.2016 та №190 від
16.11.2016 засідання робочої групи, створеної 06.09.2016
на засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
для розгляду депутатського звернення О. С. Балицької щодо
врегулювання питання, пов'язаного із забудовою земельної
ділянки за адресою: вул. Гоголівська, 32-в у
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.
(протоколи засідання робочої груш №189 від 16.11.2016 та №190 від
16.11.2016, копія депутатського звернення О. С. Балицької-н а 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зельдіч М. В., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи №190 від
16.11.2016, створеної 06.09.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування для розгляду
депутатського звернення О. С. Балицької щодо врегулювання питання,
пов'язаного із забудовою земельної ділянки за адресою: вул. Гоголівська, 32-в у
Шевченківському районі м. Києва.
2. Запропонувати виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та її структурним підрозділам
опрацювати питання щодо викупу залишків обЛєкта нерухомого майна, що
знаходиться за адресою: вул. Гоголівська, 32-в у Шевченківському районі
м. Києва у комунальну власність міста Києва.
3. Депутату Київської міської ради Галицькій О. С. підготувати проект
рішення Київської міської ради щодо внесення змін до договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та ПрАТ
«Авіакомпанія «Віта» від 26.01.2004 №91-6-00209 в частині зміни цільового
призначення земельної ділянки, а саме: «для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку на вул. Гоголівська, 32-в у
Шевченківському районі м. Києва» змінити на «для реконструкції існуючої
81

будівлі, без зміни її параметрів на вул, Гоголівській, 32-в у Шевченківському
районі м, Києва».
4.
Звернутись Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо проведення перевірки стосовно
законності спорудження паркану навколо земельної ділянки на
вул. Гоголівській, 32-в у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд протоколу №173 від 08.11.2016 засідання робочої
групи від 31.10.2016, створеної 19.07.2016 на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування для
розгляду місцевої ініціативи про зміни в детальний план
території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської,
Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва - матеріали
додаються.
(протокол засідання робочої групи №173 від 08.11.2016, копія місцевої
ініціативи про зміни в детальний план території в районі вулиць
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол №173 від 08.11.2016 засідання робочої
групи від 31.10.2016 та підтримати ініціативу місцевої громади (лист від
07.07.2015 вх. №КО-11339 від 16.07.2015) з урахуванням листа ініціативної
групи з питань підготовки та внесення на розгляд Київської міської ради
місцевої ініціативи про зміни в детальний план території в районі вулиць
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва від
25.03.2016 вх. №Р-5981/1) стосовно необхідності внесення змін до детального
плану території в районі вулиць Тепловозної Здолбунівської, Драгоманова у
Дарницькому районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 25.12.2012 №718/9002.
2.
Доручити Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) як замовнику містобудівної документації спільно з
розробником детального плану території в районі вулиць Тепловозної
Здолбунівської\ Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва - комунальним
підприємством «Інститут генерального плану міста Києва» підготувати
проект рішення про розроблення містобудівної документації - внесення
змін до детального плану території в районі вулиць Тепловозної

Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м, Києва (в тому числі за
рахунок зміни меж затвердженого детального плану території) та
передати його на розгляд Київської міської ради, в порядку встановленому
Регламентом Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 07,07,2016 №579/579,
3, Враховуючи інформацію депутата Київської міської ради П, Тесленка
та представників ТОВ «Оріон-Експорт» стосовно взятих зобов'язань по
будівництву соціальних об'єктів, а саме: дошкільних навчальних закладів у
межах вищезгаданого детального плану території, беручи до уваги
гарантування їх виконання ТОВ «Іммошан України» та ТОВ «ОріонЕкспорт», підтримати їх наміри,
4, Звернутися до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо зобов'язання ПАТ «ХК
«Київміськбуд» взяти участь у фінансуванні розроблення проекту внесення
змін до детального плану території в районі вулиць Тепловозної,
Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м, Києва як такого, чия
будівельна діяльність в межах зазначеної території погіршила умови
проживання мешканців мікрорайону Позняки-4 та призвела до соціальної
напруги,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Турець В, В,,
Бродський В, Я,, Кримчак С, О,, Меліхова Т, І,, Негрич М, М,,
Непоп В, І,, Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

1 А, СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатського звернення Негрича М. М. від
16.11.2016 вх. №08/19925 щодо створення робочої групи з
розроблення звернення до Верховної Ради України з
пропозиціями щодо внесення змін до законодавчих актів,
що регулюють питання запобігання виникненню та
збільшенню кількості довгобудів, захисту прав існуючих та
майбутніх інвесторів будівництва - матеріали додаються,
(депутатське звернення Негрича М. М. від 16.11.2016 вх. №08/19925 на 2-ох арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О, Г,, Харченка О, В,, Балицької О, С,,
Назаренка В, Е,, Негрича М, М, для підготовки звернення до Верховної
Ради України з пропозиціями щодо внесення змін до законодавчих актів,
що регулюють питання запобігання виникненню та збільшенню кількості
довгобудів, захисту прав існуючих та майбутніх інвесторів. Визначити
головою робочої групи депутата Міщенка О, Г,

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

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Бродський В. Я., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення громадянки Дмитренко Ганни
Едуардівни від 17.10.2016 вх. №08/Д-11998(е) щодо
розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ
«Експлуатаційна компанія
Сервіс» та демонтажу
конструкції, будівництво якої призвело до зсуву ґрунту та
загрожує
руйнуванню
прилеглих
будинків
на
вул. Мечникова, 11а у Печерському районі м. Києва з
урахуванням відповіді Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.10.2016 №05702620450,
Департаменту державної
архітектурнобудівельної інспекції у місті Києві Державної
архітектурно-будівельної інспекції України від 02.11.2016
№10126-43/0211/05, Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської
міської ради(Київської міської державної
адміністрації) від 28.10.2016 №064-10421 - матеріали
додаються.
(звернення громадянки Дмитренко Ганни Едуардівни від 17.10.2016 вх. №08/Д11998(е); лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держ авної адміністрації) від 31.10.2016 № 05702620450, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві
Держ авної архітектурно-будівельної інспекції України від 02.11.2016 № 1012643/0211/05, Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.10.2016№ 064-10421 - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дмитренко Г. Е., Семенцов В. В., Турець В. В.,
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення громадянки Дмитренко Ганни
Едуардівни від 17.10.2016 вх. №08/Д-11998(е).
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Турця В. В З у б к а Ю. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

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

Пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. щодо розгляду листа
депутата Київської міської ради Буділова М. М. від 08.12.2016
№08/279/08/017/664 стосовно будівництва на перетині
проспектів Броварського та Визволителів у Дніпровському
районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Буділова М. М. від 08.12.2016
№08/279/08/017/664 - на 2-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Буділов М. М., Турець В. В., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Банаса Д. М., Назаренка В. Е., Петровця О. Ф. для
вивчення питання стосовно будівництва на перетині проспектів
Броварського та Визволителів у Дніпровському районі м. Києва.
Визначити головою робочої групи депутата Петровця О. Ф.
2.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М.9 Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської рад (Київської міської
державної адміністрації) О. Г. Поліщука щодо повторного
розгляду проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН»
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Антоновича, 7а у
Голосіївському районі м. Києва» (кадастрова справа Є-1344,
ПР-11339 від 08.09.2016, доручення заступника міського
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голови — секретаря Київської міської ради від 08.09.2016
Ж8/231-3785/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «АРТДИЗАЙН» від 06.12.2016 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «реконструкція».

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0566 га. Експертна грошова оцінка становить 3 046 966,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» для реконструкції,
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Антоновича,
7а у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення виключити з цільового призначення земельної
ділянки слово «реконструкції», враховуючи звернення заявника,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Бродський В, Я.,
Балицька О, С,, Меліхова Т. Б, Негрич М, М,, Непоп В, /.,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,
10. СЛУХАЛИ: Пропозицію голови постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування О, Г. Міщенка щодо розгляду правового
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 09,12,2016 №08/230-2810 та
повторного розгляду проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «А ІНВЕСТМЕНТ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва
об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури (заїзди,
виїзди, прокладання інженерних мереж) у пров. Полоцькому,
11-а, у Голосіївському районі м. Києва» (кадастрова справа
Д-7096, ПР-12015 від 09.11.2016, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від
09.11.2016 №08/231-4565/ПР) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 09.12.2016 №08/230-2810; копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09,12,2016 №08/230-2810, та повторно підтримати проект рішення «Про

передачу товариству з обмеженою відповідальністю «А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва об'єктів транспортної та
інженерної інфраструктури (заїзди, виїзди, прокладання інженерних мереж) у
пров. Полоцькому, 11-а, у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: в назві та по тексту проекту рішення в цільовому призначенні
земельної ділянки слово «будівництва» замінити словом «обслуговування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Бродський В. Я., Кримчак С. ОМеліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про продовження дії Міської
програми створення (оновлення) містобудівної документації у
м. Києві» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації Спасибка О.В.,
директора
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Свистунова О.В. (доручення заступника
міського голови — секретаря Київської міської ради
від 08.12.2016 №08/231-4862/ПР) - матеріали додаються.
(проект, рішення «Про продовження дії Міської програми створення
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» з додатком до
рішення - Переліком містобудівної документації для розроблення
(оновлення) у м. Києві - на 22-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Свистунов О. В., Поліщук О. Г., Картавий І. Л.,
Турець В. В., Петровець О. Ф., Кримчак С. О., Кісільов І. П., Меліхова Т. І.,
Дюжев С. А., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про подовження дії Міської
програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» з
рекомендаціями, озвученими депутатами Київської міської ради
С.Кримчаком, В.Михайленком та директором Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Свистуновим, а саме:
доповнити проект рішення пунктом 4.5 у такій редакції: «4.5. Надати
повноваження та дозволити самостійно визначати і встановлювати нові межі
детальних планів території, режим та параметри забудови, функціональне
призначення території та вносити зміни до зазначеної містобудівної
документації відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» з урахуванням кварталів, мікрорайону та іншої
частини території м. Києва»;

позицію 110 Додатка до проекту рішення (Перелік містобудівної
документації для розроблення (оновлення) у м. Києві) (далі - Додаток)
викласти в такій редакції:
«110, Детальний план території в межах проспекту Перемоги, вулиць
Вячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Тургенєвської, Олеся Гончара,
Дмитрівської»;
доповнити Додаток до проекту рішення позицією 189 в такій редакції:
«189. Детальний план території в межах бульвару Тараса Шевченка, вулиць
Дмитрівської, Олеся Гончара, Тургенєвської, Січових Стрільців, Мельникова,
Глибочицької, Глибочицького проїзду, Кудрявського узвозу, Ярославового
Валу, Івана Франка;
доповнити Додаток до проекту рішення позицією 190 в такій редакції:
«190. Детальний план території в межах вулиць Героїв Дніпра, Північної,
Прирічної, проспектів Героїв Сталінграда та Оболонського»;
доповнити Додаток до проекту рішення (перед позицією 1) позицією І в
такій редакції: «І. Генеральний план м. Києва» та позицією II в такій
редакції: «II. Детальні плани територій (ДПТ)»;
доповнити Додаток до проекту рішення (після позицій, в яких визначені
детальні плани територій) позиціями в такій редакції:
III
1

2
3
4
5
6
7

Плани зонування територій:
План зонування території (зонінг) центральної планувальної
зони міста Києва (на виконання рішення Київської міської ради
від 20.09.2012 №69/8353 «Про розробку Плану зонування
території міста Києва»)
План зонування території південної планувальної зони
План зонування території західної планувальної зони
План зонування території північної планувальної зони
План зонування території північної лівобережної зони
План зонування території східної планувальної зони
План зонування території центральної ландшафтно-рекреаційної
зони

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

«проти» -

немає,

«утрималось» -

2

Депутати Київської міської ради Турець В, В,, Харченко О, В,,
Картавий І, Л., Балицька О, С,, Михайленко В, О Не г р и ч М, М.,
Старовойт В, М., Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,
12. СЛУХАЛИ: Пропозицію голови постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування О, Г, Міщенка щодо розгляду проекту
рішення
«Про
передачу
дочірньому
підприємству
«АЛЬТЕРНАТИВА» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель на вул. Луговій, 1-а в
Оболонському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7345,

ПР-12221 від 09.12.2016, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 09.12.2016
№08/231-4868/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
09.12.2016 № 08/231-4868/ПР; копія проекту рішення
запискою та додатками до нього - на 7-ми арк.)

з

пояснювальною

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу дочірньому
підприємству «АЛЬТЕРНАТИВА» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель на вул. Луговій, 1-а в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Меліхова Т. /., Негрич М. М., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
13. СЛУХАЛИ: Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Рослякова В. В. щодо розгляду проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 13.04.2006 №66-6-00348, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«КАТЕНА» за поданням депутата Київської міської ради
А. Страннікова (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 09.12.2016 №08/2314870/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови —секретаря К иївської м іської р а д и від
09.12.2016 № 08/231-4870/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 39-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Странніков А. М., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №66-6-00348, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «КАТЕНА».
і ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,
Бродський В. Я.9 Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М.у
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
ІРішення прийнято.
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