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КИЇВСЬКА МІСЬКА ГАДА
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
01044, м. Київ, вуя. Хрещатик, 36, к. 1007

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 1
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 24.01.2017-26.01.2017
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, кабінет 1017, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.01.2017:
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.
Баленко І. М.
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.
Назаренко В. Е.
Негрич М. М.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Старовойт В. М.
Шарій В. В.

(з

питань

Шкуро М. Ю.
Всього присутні 20 депутатів Київської міської ради, член постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Кримчак С. О., Росляков В. В.

Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.01.2017:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

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

заступник голови постійної комісії;
секретар постійної комісії;
члени постійної комісії

Всього присутні 16 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.
Запрошені:
Прокопів В. В.
Спасибко В. В.
Бондаренко В. В.
Буділов М. М.,
Діденко Я. 0.,
Кутняк С. В.,
Пабат 0. В.,
Свистунов О. В.

Попова Д. О.

- заступник міського голови - секретар Київської
міської ради;
- заступник голови Київської міської державної
адміністрації
- керівник апарату Київської міської державної
адміністрації;
- депутати Київської міської ради;

- директор
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
- директор Департаменту культури виконавчого органу
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Поліщук О. Г.

Дворніков В. М.

Радченко М. В.

Міхнюк О.,
Агеєва В. В.,
Фролов А. О.
Дюжев С. А.
Терещенко-Єскіна О.,
Рутковська О. А.,
Любович Є. Л.,
Туз О. Ю.,
Гущенко Л.
Тимощук Н.
Байдіна А. М.
Давиденко Л. С.
Лебедєва І. Г.
Тарасов В. М.
Ошкодер Т. Ю.,
Станков О. В.,
Корніяка А.
Кучмієнко В. А.
Слободенюк С. Д.
Толстих Д. І.
Петрова Н. П.
Михайлюк О.
Кобринський В. П.
Захаров Д. В.
Швець Т. В.

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);
представник Департаменту з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
представники громадськості;

головний
спеціаліст
Інституту
менеджменту;
по питанню 1 порядку денного;

архітектурного

по питанню 2 порядку денного;
по кадастровій справі А-16481;
по справі-клопотанню К-25891;
по кадастровій справі А-8360;
по кадастровій справі А-22315;
по кадастровій справі А-22286;
по кадастровій справі Д-7935;

по кадастровим справам А-23066;
по кадастровій справі А-22861;
по кадастровій справі А-23109;
по кадастровій справі П-6955;
по кадастровій справі А-12401;
по кадастровій справі А-22598;
по кадастровій справі А-21771;
справі-клопотанню К-28136.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
24 . 01 . 2017 - 26 . 01.2017
з

Розгляд електронної петиції №5174 громадянина Назаренка Віктора
Григоровича щодо повернення історичного вигляду Андріївському узвозу,
який є загальним спадком всього Українського народу. Знесення нового
фасаду театру та зобов’язання повернути історичний вигляд будинку
(доручення Київського міського голови від 27.12.2016 №08/КО-15517 (п) матеріали додаються.
Розгляд місцевої ініціативи №08/КО-15133 від 19.12.2016 «Про внесення на
розгляд Київської міської ради місцевої ініціативи щодо врегулювання
питань, пов’язаних із хаотичною забудовою земельних ділянок у
Шевченківському районі міста Києва, що здійснюється без затвердженої
належним чином містобудівної документації» з урахуванням додатка до
місцевої ініціативи від 23.12.2016 №08/КО-15325 та доповідної записки
начальника управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних з а в ’я зків М. Чернишової від 26.12.2016 вих. 08/246-05

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
27.12.2016№08/23168) - матеріали додаються.
Розгляд депутатських звернень депутатів Київської міської ради
Г. О. Сандалової (від 30.11.2016 № 08/279/08/169-233 (вх. №08/21175 від
02.12.2016) та О. С. Галицької (від 21.12.2016 № 08/279/08/005-536
(вх. №08/22902 від 22.12.2016) щодо початку проведення та підготовки до
будівельних робіт по вул. Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва з
врахуванням листів Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2016 №05522054, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2016 №057022-23893 та
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.01.2017№ 073-217 - матеріали додаються.

Розгляд проекту рішення «Про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України щодо скасування пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту» за поданням депутата Київської міської
ради О. Пабата (доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4985/ПР) - матеріали додаються.
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні
Міністерству внутрішніх справ України договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями та паркінгом у пров. Ковальському, 2 у Солом'янському
районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
В. Назаренка, П. Кузика, Ю. Сиротюка (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 26.10.2016 №08/231-4451/ПР) та
повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення Міністерству
внутрішніх справ України договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом
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у пров. Ковальському, 2 у Солом'янському районі м. Києва» (ПР-9193 від
03.03.2016, кадастрова справа А-16481, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 09.03.2016 №08/231-1276/ПР) з
урахуванням протоколу засідання робочої групи від 15.12.2016 (реєтр.
№219 від 20.12.2016) під головуванням Назаренка В. Е.
матеріали додаються.
6. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
матеріали додаються.
6.1

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Кут» на
просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та
дитячого майданчика» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 07.12.2016 №08/2302782 (справа-клопотання К-25891, ПР-10610 від 07.07.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
20.07.2016 №08/231-3126/ПР) - матеріали додаються.

6.2

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Риболовецькій у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.12.2016 №08/230-2835 (справа-клопотання К-24693, ПР-10781 від
14.07.2016, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/231-3331/ПР) - матеріали додаються.

6.3

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.12.2016
№08/230-2834 {справа-клопотання К-23633, ПР-10592 від 07.07.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 04.08.2016 №08/231-3352/ПР) —матеріали додаються.
6.4

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ» на
вул. Бориса Гмирі, 16/6 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» з правовим

висновком управління правового забезпечення діяльності Київської

міської ради від 13.12.2016 №08/230-2854 (справа-клопотання К-27047,
ПР-11079 від 18.08.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 22.08.2016 №08/231-3518/ПР) —
матеріали додаються.
6.5

Повторний розгляд проекту рішення «Про вилучення та припинення

прав власності на земельні ділянки по провулку Мічуріна» за поданням
депутата Київської міської ради Я. Діденка з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.12.2016 №08/230-2917 (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 15.11.2016 №08/231-4642/ПР) —
матеріали додаються.
6.6

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 16.02.2004 № 91-6-00216, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Геокон» на
підставі пункту 26 рішення Київської міської ради від 10.07.2003
№ 638/798» за поданням депутата Київської міської ради Д. М. Банаса з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 19.12.2016 №08/230-2915 (<доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 28.10.2016 №08/2314457/ПР) - матеріали додаються.

6.7

Повторний розгляд проекту рішення «Про затвердження Порядку

розміщення вивісок у місті Києві» за поданням депутата Київської міської
ради С. Башлакова з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.12.2016 №08/2302935 (доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 20.04.2016 №08/231-1910/ПР) - матеріали додаються.
6.8

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на бульв. Івана Лепсе, 16 у Солом'янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної будівлі» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 21.12.2016 №08/230-2955 (<справа-клопотання
К-26401, ПР-11007 від 10.08.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 15.08.2016 №08/231-3433/ПР) матеріали додаються.

6.9

Повторний

«Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВ-ГРУП»
ТА ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІРУС»
на вул. Куренівській, 16-а в Оболонському районі м. Києва для
розгляд

проекту

рішення

експлуатації та обслуговування адміністративно-складської та побутової
будівлі» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.12.2016 №08/230-2858 (справаклопотання К-28003, ПР-12050 від 14.11.2016, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.11.2016 №08/2314607/ПР) - матеріали додаються.
6.10

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватній фірмі «КІВІТ» на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування автостоянки» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 19.12.2016 №08/230-2912 {справа-клопотання
К-26631, ПР-10994 від 10.08.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 15.08.2016 №08/231-3436/ПР) матеріали додаються.
6.11

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» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 22.12.2016 №08/2302983 {справа-клопотання К-26892, ПР-11001 від 10.08.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
15.08.2016№08/231-3434/ПР) -матеріали додаються.

6.12

Повторний розгляд проекту 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 правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 30.12.2016 №08/2303028 {кадастрова справа П-9415, ПР-11283 від 05.09.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
08.09.2016 №08/231-3786/ПР) - матеріали додаються.

6.13

«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» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 21.12.2016 №08/230-2954 {кадастрова справа
А-8360, ПР-10969 від 04.08.2016, доручення заступника міського голови Повторний

розгляд проекту

рішення

секретаря Київської міської ради від 11.08.2016 №08/231-3424/ПР) —
матеріали додаються.
6.14

«Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 04.01.2017
№08/230-7 {кадастрова справа Є-1343, ПР-11656 від 04.10.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
06.10.2016 №08/231-4171/ПР) - матеріали додаються,

6.15

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Повторний

розгляд

проекту

рішення

Київської міської ради від 18.03.2004 № 118/1328 «Про доповнення до
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних
торгах (аукціонах) суб’єктам підприємницької діяльності під забудову» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.01.2017 №08/230-3 {кадастрова справа
Є-1334, ПР-11039 від 15.08.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 18.08.2016 №08/231-3499/ПР) —
матеріали додаються.
6.16

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до договорів

оренди земельних ділянок від 26.03.2008 № 66-6-00462 та від 24.06.2008
№ 66-6-00476 (з урахуванням договорів про поновлення та внесення змін
до договорів оренди земельних ділянок від 18.09.2015 № 4207 та №4208)»
з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 06.01.2017 №08/230-15 {кадастрова справа
А-23022, ПР-12318 від 14.12.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 15.12.2016 №08/231-4970/ПР) матеріали додаються,
6.17

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» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 23.12.2016
№08/230-2989 {кадастрова справа А-21143, ПР-8783 від 10.02.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 16.02.2016 №08/231-930/ПР) - матеріали додаються.

7. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
7.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи,

державні та комунальні підприємства, установи та організації%
7.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи).

7.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок).
7.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них).
7.5. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
7.6. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
7.7. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
7.8. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).
7.9. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних ділянок,
аукціон).
7.10. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж
земельних ділянок, аукціон).
7.11. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельної
ділянки).
7.12. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок).
7.13. Повторний розгляд кадастрових справ (поділ земельної ділянки).
8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
8 .1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни, з
врахуванням листа керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.01.2017 №009-81).
8.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни).
8.3. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства).
8.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в
суборенду - юридичні особи).
8.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи).
8.6. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмова у наданні
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок).
8.7. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання згоди на поділ
земельної ділянки).
9. Повторний розгляд петиції, звернення, справ-клопотань та кадастрових
справ направлених рішеннями постійної комісії Київської міської ради з

питань містобудування, архітектури та землекористування для розгляду
робочими групами, але рішення по яких робочими групами не ухвалені
(виносяться на повторний розгляд, оскільки згідно ст. 14 п. б Положення про постійні
комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
19.06.2014 №9/9, термін вивчення питання робочою групою не може перевищувати ЗО
календарних днів з моменту її утворення. Відповідно до п. 9 статті ЗО Регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може перевищувати 15 днів з
моменту її утворення) - матеріали додаються.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
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10. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо
включення до проекту порядку денного депутатського звернення депутата
Київської міської ради М. М. Буділова (від 17.01.2017 №08/279/08/017/693 (вх.
№ 08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва житлового будинку на вул. АлішераНавої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
1. Голосували: за внесення до проекту порядку денного депутатського
звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від 17.01.2017
№08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва житлового
будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Галицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» немає, «утрималось» - 3 (Міщенко О. Г., Баленко І. М., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Баиас Д. М., Петровець О. Ф.,
Зубко Ю. Г., Кісільов І. /7., Турець В. В., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. 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 Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо
заслуховування представників громади міста Києва з питання будівництва
житлового будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
2. Голосували: за заслуховування представників громади міста Києва з питання
будівництва житлового будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському
районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14 (Міщенко О. Г., Харченко О. В., Картавий І. Л.,
Галицька О. С., Баленко І. М., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Банас Д. М., Петровець О. Ф., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Римаренко С. Г.,
Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В
Михайленко В. О., Негрич М. М., Старовойт В. М.,
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. повторно виніс на
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка
щодо повернення до питання включення до проекту порядку денного
депутатського звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від
17.01.2017 №08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва
житлового будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
3. Голосували: за внесення до проекту порядку денного депутатського
звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від 17.01.2017
№08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва житлового
будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О. Г.,
Кісільов І. П., Турець В. В., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Банас Д. М., Баленко І. М.,
Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шарій В. В., 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. повторно виніс на
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка
щодо повернення до питання включення до проекту порядку денного
депутатського звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від
17.01.2017 №08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва
житлового будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
4. Голосували: за внесення до проекту порядку денного депутатського
звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від 17.01.2017
№08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва житлового
будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування О. Г. Міщенка щодо
включення до проекту порядку денного проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей
Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіальномузейного комплексу» (справа-клопотання К-28887, ПР-12712 від 20.01.2017,
доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
20.01.2017 №08/231-250/ПР).
Голосували: за внесення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної
Сотні - Музей Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні
(Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування меморіально-музейного комплексу» (справа-клопотання
К-28887, ПР-12712 від 20.01.2017, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 20.01.2017 №08/231-250/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д. М , Баленко І. М.>
Михайленко В. ОСтаровойт В. М., Шарій В. В., 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 проекту рішення «Про передачу у
власність громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції у приватну власність земельних ділянок для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд у
с. Биківня у Деснянському районі м. Києва» (кадастрова справа А-22814,
ПР-12715 від 23.01.2017, доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради від 23.01.2017 №08/231-257/ПР).
Голосували: за внесення до проекту порядку денного проекту рішення «Про
передачу у власність громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян учасників антитерористичної операції у приватну власність земельних ділянок
для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і

споруд у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва» (кадастрова справа
А-22814, ПР-12715 від 23.01.2017, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 23.01.2017 №08/231-257/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д. М., Баленко І. М.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Михайленко В. О., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

13. Пропозиція заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування О. В. Харченка щодо
включення до проекту порядку денного протоколу №230 від 30.12.2016
засідання робочої групи, створеної 16.11.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, з розгляду листа депутата Київської міської ради
О. В. Харченка (вх. №08/19862 від 16.11.2016) щодо розгляду питання забудови
за адресою: вул. А. Малишка, 9 у Дніпровському районі м. Києва.
Голосували: за внесення до проекту порядку денного протоколу №230 від
30.12.2016 засідання робочої групи, створеної 16.11.2016 на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування, з розгляду листа депутата Київської міської ради
О.
В. Харченка (вх. №08/19862 від 16.11.2016) щодо розгляду питання
забудови за адресою: вул. А. Малишка, 9 у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д. М., Баленко І. М.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М.,
Шарій В. В.9Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд електронної петиції №5174 громадянина Назаренка
Віктора Григоровича щодо повернення історичного вигляду
Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього
Українського народу, знесення нового фасаду театру та
зобов’язання повернути історичний вигляд будинку
(доручення Київського міського голови від 27.12.2016 М08/КО15517 (п)) - матеріали додаються.
(копія електронної петиції №5174 (вх.№08/КО-15517(п), лист народного
депутата України Луценка І.В. від 09.12.2016 (вх.№ 263 від 04.01.2017) з
дорученнями Київського міського голови - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Терещенко-Єскіна О., Меліхова Т. І.,
Рутковська О. А., Любович Є. Л., Туз О. Ю., Турець В. В., Попова Д. О.,

Спасибко О. В., Свистунов О. В., Бондаренко В. В., Картавий І. Л.,
Негрич М. М., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання від депутатів —членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування надійшли та голосувались наступні пропозиції:
1.
Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т. І. підтримати електронну петицію №5174 громадянина Назаренка Віктора
Григоровича щодо повернення історичного вигляду Андріївському узвозу, який є
загальним спадком всього Українського народу. Знесення нового фасаду театру та
зобов’язання повернути історичний вигляд будинку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.),
«проти» - немає, «утрималось» - 10.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Харченко О. В.,
Римаренко С. Г., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2.
Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. 1. Передати електронну петицію М5174 громадянина Назаренка
Віктора Григоровича щодо повернення історичного вигляду Андріївському
узвозу, який є загальним спадком всього Українського народу. Знесення
нового фасаду театру та зобов’язання повернути історичний вигляд
будинку на розгляд робочої групи, утвореної відповідно до окремого
доручення Київського міського голови від 20.12.2016 №42904.
2. Звернутися до заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О. В. з пропозицією створити робочу групу для
врегулювання ситуації, що склалася стосовно реконструкції будівлі театру
на Подолі із залученням Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Подільської
районної у місті Києві державної адміністрації, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування (або заступника) та голови постійної комісії Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики (або
заступника), а також фахівців і представників територіальної громади
міста Києва.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Спасибку О. В. визначити та запропонувати на затвердження Київському
міському голові склад робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти»
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

-

немає,

«утрималось»

-

2

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Балицька О. С.,
Римаренко С. Г., Харченко О. В., Михайленко В. О.,
Петровець О. Ф., Кісільов І. /7., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

З.
Пропозиція, озвучена заступником голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Харченком О. В. та доповнена головою постійної комісії Київської міської ради
з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенком О. Г. 1. Підтримати електронну петицію №5174 в частині ініціювання
проведення службового розслідування щодо погодження проектної
документації з реконструкції театру на Подолі. У разі виявлення
правопорушень, звернутися до правоохоронних органів.
2. Звернутися до заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О. В. з пропозицією створити робочу групу для
врегулювання ситуації', що склалася стосовно реконструкції будівлі
театру на Подолі із залученням Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування (або заступника) та голови постійної
комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики (або заступника), а також фахівців і
представників територіальної громади міста Києва.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Спасибку О. В. надати Київському міському голові пропозиції щодо складу
робочої групи із залученням громадськості.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.,
Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд місцевої ініціативи №08/КО-15133 від 19Л2.2016
«Про внесення на розгляд Київської міської ради місцевої

ініціативи щодо врегулювання питань, пов’язаних із
хаотичною забудовою земельних ділянок у Шевченківському
районі міста Києва, що здійснюється без затвердженої,
належним чином містобудівної документації» з врахуванням
додатка до місцевої ініціативи від 23.12.2016 №08/КО-15325
та доповідної записки начальника управління з питань децентралізації,
розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних
з а в ’я зків М. Чернишової від 26.12.2016 вих. 08/246-05 (доручення

заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 27.12.2016N.908/23168) - матеріали додаються.
(місцева ініціатива №08/КО-15133 від 19.12.2016 та додатки до неї - на
10-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Спасибко О. В., Гущенко Л.
УХВАЛИЛИ: депутату Київської міської ради О. С. Балицькій підготувати
проект рішення «Про внесення на розгляд Київської міської ради місцевої
ініціативи щодо врегулювання питань, пов’язаних із хаотичною забудовою
земельних ділянок у Шевченківському районі міста Києва, що
здійснюється без затвердженої належним чином містобудівної
документації» з урахуванням пропозицій, озвучених депутатом Київської
міської ради О. С. Балицькою на засіданні постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування під час обговорення місцевої ініціативи №08/КО-15133
від 19.12.2016.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Старовойт В. М ,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатських звернень депутатів Київської
міської ради Г. О. Сандалової (від 30.11.2016
№ 08/279/08/169-233 (вх. №08/21175 від 02.12.2016) та
О. С. Балицької (від 21.12.2016 № 08/279/08/005-536 (вх.
№08/22902 від 22.12.2016) щодо початку проведення та
підготовки до будівельних робіт по вул. Ревуцького, 40 у
Дарницькому районі м. Києва з урахуванням листів Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2016 №05522054, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2016
№057022-23893 та Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.01.2017
№073-21 7 - матеріали додаються.
(депутатські звернення депутатів Київської міської ради Г. О. Сандалової (від
30.11.2016 № 08/279/08/169-233 (вх. №08/21175 від 02.12.2016) та

О. С. Балицької (від 21.12.2016 № 08/279/08/005-536 (вх. №08/22902 від
22.12.2016) - на 42-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Спасибко О. В., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Баленка І. М., Балицької О. С., Міщенка О. Г.,
Кримчака С. О., Назаренка В. Е. для додаткового вивчення депутатських
звернень депутатів Київської міської ради Г. О. Сандалової (від ЗОЛ 1.2016 №
08/279/08/169-233 (вх. №08/21175 від 02.12.2016) та О. С. Балицької (від
21.12.2016 № 08/279/08/005-536 (вх. №08/22902 від 22.12.2016) щодо початку
проведення та підготовки до будівельних робіт по вул. Ревуцького, 40 у
Дарницькому районі м. Києва з врахуванням листів Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2016 №055-22054,
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2016 №057022-23893 та
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.01.2017 №073-217. Визначити головою робочої групи
депутата Кримчака С. О:
2.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Непоп В. /.,
Старовойт В. М. Шарій В. В., Шкуро М. Ю, участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України щодо скасування пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» за
поданням депутата Київської міської ради О. Пабата
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради
від
19.12.2016 №08/231-4985/ПР)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
19.12.2016 №08/231-4985/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою до
нього —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Пабат О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України щодо скасування пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту» та направити вищезазначений проект

рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
поновленні Міністерству внутрішніх справ України договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку
з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом у
пров. Ковальському, 2 у Солом'янському районі м. Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради В. Назаренка,
77. Кузика, Ю. Сиротюка (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 26.10.2016
№08/231-4451/ПР) та повторний розгляд проекту рішення
«Про поновлення Міністерству внутрішніх справ України
договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями та паркінгом у пров. Ковальському, 2 у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-9193 від 03.03.20Г6,
кадастрова справа А-16481, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 09.03.2016
№08/231-1276/ПР) з урахуванням протоколу засідання
робочої групи від 15.12.2016 (реєтр. №219 від 20.12.2016) під
головуванням Назаренка В. Е. - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.10.2016 №08/231-4451/ПР, від 09.03.2016 №08/231-1276/ПР, проекти рішень
з пояснювальними записками та додатками до них, протокол засідання робочої
групи від 15.12.2016 (реєтр. №219 від 20.12.2016) - на 29-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Галицька О. С., Негрич М. М.,
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Тимощук Н.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 15.12.2016
(реєтр. №219 від 20.12.2016) під головуванням Назаренка В. Е.
2. Відхилити проект рішення «Про поновлення Міністерству внутрішніх
справ України договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом у
пров. Ковальському, 2 у Солом'янському районі м. Києва».
3. Підтримати проект рішення «Про відмову у поновленні Міністерству
внутрішніх справ України договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом у
пров. Ковальському, 2 у Солом'янському районі м. Києва».

4, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) запропонувати
для надання Міністерству внутрішніх справ України альтернативну
земельну ділянку для будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями та паркінгом,
5, Звернутися до комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» стосовно розгляду можливості
проведення інвестиційного конкурсу із залученням інвестора до реалізації
проекту «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями та паркінгом» для Міністерства внутрішніх справ
України,
6, Звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби у
м. Києві стосовно фактів халатності, недоцільного використання
земельної ділянки Міністерством внутрішніх справ України та допущення
безкоштовного використання цієї ділянки приватним підприємством «ГК
СКА» як автостоянки без дозвільних документів,
7, Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
фактичного використання земельної ділянки та стану її благоустрою і у
разі виявлення порушень вжити відповідних організаційно-правових заходів
щодо приведення земельної ділянки у належний стан,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І, П,,
Непоп В, І,, Старовойт В, М,, 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 «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок об'єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра
Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації
та
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку та дитячого майданчика» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 07.12.2016 №08/230-2782 («справаклопотання К-25891, ПР-10610 від 07.07.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської

ради від 20.07.2016 №08/231-3126/ПР)
додаються.

- матеріали

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 07.12.2016 № 08/230-2782, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на7-м и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Петровець О. Ф., Дворніков В. М.,
Меліхова Т. І., Байдін А. М.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
О. Ф. Петровця відкласти повторний розгляд проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Кут» на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та
дитячого майданчика» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 07.12.2016 №08/230-2782.
2, Звернутися до Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації стосовно можливості передачі земельної ділянки площею
0,04 га на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Кут» для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку
та дитячого майданчика, а також з'ясування питання щодо згоди
мешканців сусідніх будинків на відведення заявнику земельної ділянки на
якій розташований дитячий майданчик.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження відповіді
від Дарницької районної в місті Києві державної адміністрацій
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

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

6.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гущину Артему
Євгеновичу на вул. Риболовецькій у Голосїївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 12.12.2016 №08/230-2835 (справаклопотання К-24693, ПР-10781 від 14.07.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 03.08.2016 №08/231-3331/ПР) - матеріали
додаються.

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ра ди від 12.12.2016 № 08/230-2835, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12Л2.2016 №08/230-2835, та повторно підтримати проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на
вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Жовтанію
Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/230-2834 (справаклопотання К-23633, ПР-10592 від 07.07.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 04.08.2016 N908/231-3352/ІІР) - матеріали
додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
ра д и від 12.12.2016 № 08/230-2834, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.12.2016 №08/230-2834, та повторно підтримати проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В, В,, Галицька О, С.,
Негрич М, М., Непоп В, /., Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не
брали,

Рішення прийнято,

6.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ» на вул. Бориса
Гмирі, 16/6 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 13.12.2016 №08/2302854 {справа-клопотання К-27047, ПР-11079 від 18.08.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 22.08.2016 №08/231-3518/ПР) матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 13.12.2016 № 08/230-2854, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ»
на вул. Бориса Гмирі, 16/6 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» та звернутися до
об9єднання співвласників багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ» з
проханням надати протокол загальних зборів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ» щодо вирішення питання
оформлення земельної ділянки в постійне користування, а також
запросити голову об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про вилучення та
припинення прав власності на земельні ділянки по провулку
Мічуріна» за поданням депутата Київської міської ради
Я. Діденка з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.12.2016 №08/230-2917 (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 15.11.2016

№08/231-4642/ПР) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
р а д и від 19.12.2016 № 08/230-2917, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 13-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Діденко Я. О., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: 1, Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19Л2.2016 №08/230-2917, та повторно підтримати проект рішення «Про
вилучення та припинення прав власності на земельні ділянки по провулку
Мічуріна».
2, Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
законності розміщення споруд на земельних ділянках на вул, Мічуріна
(схил навпроти АЗК «Сокор»), та за результатами перевірки у разі
виявлення порушень вжити заходів щодо приведення земельних ділянок у
належний стан (демонтажу незаконно розміщених споруд).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 16.02.2004 № 91-600216, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «Геокон» на
підставі пункту 26 рішення Київської міської ради від
10.07.2003 № 638/798», за поданням депутата Київської
міської ради Д. М. Банаса з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/230-2915 («доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 28.10.2016 №08/231-4457/ПР) - матеріали
додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 19.12.2016 № 08/230-2915, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 21-м у арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.12.2016 №08/230-2915, та повторно підтримати проект рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.02.2004 № 91-6-00216,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою

відповідальністю «Геокон» на підставі пункту 26 рішення Київської міської
ради від 10.07.2003 № 638/798».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про затвердження
Порядку розміщення вивісок у місті Києві» за поданням
депутата Київської міської ради С. Башлакова з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 20.12.2016 №08/230-2935
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 20.04.2016 №08/231-1910/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 20.12.2016 № 08/230-2935, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 76-ми арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти повторний розгляд проекту рішення «Про
затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 20.12.2016 №08/230-2935 у зв'язку з відсутністю суб'єкта подання депутата Київської міської ради С. Башлакова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на бульв. Івана Лепсе, 16 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.12.2016 №08/230-2955 (справаклопотання К-26401, ПР-11007 від 10.08.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 15.08.2016 №08/231-3433/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
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р а д и від 21.12.2016 № 08/230-2955, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.12.2016 №08/230-2955, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на бульв. Івана Лепсе, 16 у Солом'янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Картавий /. Л.,
Балицька О. С, Назаренко В. Е., Непоп В. /. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

6.9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВ-ГРУП» ТА
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛОГІРУС» на вул. Куренівській, 16-а в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-складської та побутової будівлі» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.12.2016 №08/2302858 (справа-клопотання К-28003, ПР-12050 від 14.11.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 14.11.2016 №08/231-4607/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
р а д и від 14.12.2016 № 08/230-2858, проект ріш ення з пояснювальною запискою та
додат ками до нього - на 12-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Баленко І. М., Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.12.2016 №08/230-2858, та повторно підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕВ-ГРУП» ТА ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛОГІРУС» на вул. Куренівській, 16-а в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно-складської та побутової
будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15,
(Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

«проти» -

немає,

«утрималось» -
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. ПБ а л и ц ь к а О. С.,
Непоп В. /. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6Л0. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватній фірмі «КІВІТ» на
вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування автостоянки» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.12.2016 №08/2302912 (спраеа-клопотання К-26631, ПР-10994 від 10.08.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 15.08.2016 №08/231-3436/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ра ди від 19.12.2016 № 08/230-2912, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.12.2016 №08/230-2912, та повторно підтримати проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватній фірмі «КІВІТ» на вул. Ломоносова,
33/43 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
автостоянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Непоп В. 1. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6.11. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розробленім 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» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.12.2016 №08/230-2983 (<справаклопотання К-26892, ПР-11001 від 10.08.2016, доручення

заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 15.08.2016 №08/231-3434/ПР) - матеріали
додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ра д и від 22.12.2016 № 08/230-2983, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
22.12.2016 №08/230-2983, та повторно 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» з рекомендаціями, а саме: в назві та
по тексту проекту рішення викласти цільове призначення земельної
ділянки у такій редакції: «для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.12. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту 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 правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 30.12.2016 №08/230-3028 (кадастрова
справа П-9415, ПР-11283 від 05.09.2016, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 08.09.2016 №08/231-3786/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
р а д и від 30.12.2016 № 08/230-3028, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього, лист громадян С удакової 1. В., К узьм іної Т. В., Телігіної О. В., Судакова В. М.
№ 08/К О -14856 від 12.12.2016 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва» - на 10-ти арк,).

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

30.12.2016 №08/230-3028, та повторно 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: в назві та по тексту проекту
рішення виключити із цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

6.13. СЛУХАЛИ:

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» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.12.2016 №08/230-2954 (кадастрова справа А-8360,
ПР-10969 від 04.08.2016, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 11.08.2016
№08/231-3424/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 21.12.2016 № 08/230-2954, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Давиденко Л. С.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.12.2016 №08/230-2954, та повторно 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» —16, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

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

6.14. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах»

з правовим висновком управління правового забезпечення

діяльності Київської міської ради від 04.01.2017 №08/230-7
(ікадастрова справа Є-1343, ПР-11656 від 04.10.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 06.10.2016 №08/231-4171/ПР) матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
р а д и від 04.01.2017 № 08/230-7, проект ріш ення з пояснювальною запискою до нього

- на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.01.2017
№08/230-7, та повторно підтримати проект рішення «Про
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу
їх (або права оренди на них) на земельних торгах» з рекомендаціями, а саме:
виключити із додатку до проекту рішення Київської міської ради (переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах) пунктів 1, 2, 5,10,14,18,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

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

6.15. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 18.03.2004
№ 118/1328 «Про доповнення до переліку земельних
ділянок, призначених для продажу на земельних торгах
(аукціонах) суб'єктам підприємницької діяльності під
забудову» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.01.2017 №08/230-3 (<кадастрова справа Є-1334, ПР-11039
від 15.08.2016, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 18.08.2016 №08/2313499/ПР) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 03.01.2017 № 08/230-3, проект ріш ення з пояснювальною запискою до нього

- на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.01.2017 №08/230-3, та повторно підтримати проект рішення «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.03.2004
№ 118/1328 «Про доповнення до переліку земельних ділянок, призначених для
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продажу на земельних торгах (аукціонах) суб'єктам підприємницької
діяльності під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

6.16. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до договорів оренди земельних ділянок від 26.03.2008 № 666-00462 та від 24.06.2008 № 66-6-00476 (з урахуванням
договорів про поновлення та внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок від 18.09.2015 № 4207 та
№4208)» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.01.2017 №08/230-15 (кадастрова справа А-23022,
ПР-12318 від 14.12.2016, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 15.12.2016
№08/231-4970/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
р а д и від 06.01.2017 № 08/230-15, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Петровець О. Ф., Картавий І. Л.,
Дюжев С. А., Назаренко В. Е., Фролов А. О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією заступника голови постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування В. В. Турця, відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 06.01.2017 №08/230-15, та повторно підтримати проект
рішення «Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від
26.03.2008 № 66-6-00462 та від 24.06.2008 № 66-6-00476 (з урахуванням
договорів про поновлення та внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок від 18.09.2015 № 4207 та №4208)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«утрималось» - 3 (Балицька О. С., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

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

Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо повернення до
розгляду питання 6.16. порядку денного: повторний розгляд проекту рішення

«Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від 26.03.2008 № 666-00462 та від 24.06.2008 № 66-6-00476 (з урахуванням договорів про поновлення
та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від 18.09.2015 № 4207 та
№4208)» з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 06.01.2017 №08/230-15 (кадастрова справа А-23022,
ПР-12318 від 14.12.2016, доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 15.12.2016 №08/231-4970/ПР).
Голосували: за повернення до розгляду питання 6.16 порядку денного:
повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок від 26.03.2008 № 66-6-00462 та від 24.06.2008 № 666-00476 (з урахуванням договорів про поновлення та внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок від 18.09.2015 № 4207 та №4208)» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 06.01.2017 №08/230-15.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 7 (Міщенко О. Г.,
Кісільов І. П., Турець В. В., Харченко О. В., Зубко Ю. Г., Бродський В. Я.,
Шарій В. В.).

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

6.17. СЛУХАЛИ:

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» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.12.2016 №08/230-2989 {кадастрова справа А-21143,
ПР-8783 від 10.02.2016, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 16.02.2016
№08/231-930/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
р а д и від 23.12.2016 № 08/230-2989, проект ріш ення з пояснювальною запискою 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
23.12.2016 №08/230-2989, та повторно підтримати проект рішення «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА
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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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
7.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи,
державні та комунальні підприємства, установи та організації):
7.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22315
Проект рішення «Про передачу обслуговуючому
кооперативу «ЖБК «Литовський» земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Литовському, 4/30
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-12523 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23165/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0399 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Лебедєва І. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Литовський» земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Литовському, 4/30 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Кісільова І. /7., Назаренка В. Е. 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 Міщенко О, Г., Харченко О, В.,
Негрич М, М., Непоп В, І., Старовойт В, М.у Шкуро М, Ю, участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5695
Проект рішення «Про передачу Управлінню культури,

туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації земельної
ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування
дитячої ніколи мистецтв № 6 на бульв. Верховної Ради, 15
у Дніпровському районі м. Києва», ПР-12522 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23181/ПР).

Земельна ділянка площею 0,7015 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Міщенко О. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу Управлінню
культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування дитячої ніколи мистецтв № 6 на
бульв. Верховної Ради, 15 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7030
Проект рішення «Про передачу приватному підприємству
ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту
об'єктів
інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів
зв'язку та дорожнього господарства на просп. Генерала
Ватутіна (біля затоки р. Десенка) у Дніпровському районі
м. Києва», ПР-12678 від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/231-238/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
П П «ФІРМА «ВОЛНА» від 16.01.2017 щодо коригування цільового
призначення земельної ділянки, а саме: «для розміщення,
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього
господарства».

Земельна ділянка площею 0,1938 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Баленко І. М.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша пропозиція члена постійної комісії В. Е. Назаренка - відхилити
проект рішення та доручити Департаменту земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підготувати проект рішення про відмову приватному
підприємству ФІРМІ «ВОЛНА» у передачі земельної ділянки на
просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р . Десенка) у Дніпровському
районі;
друга пропозиція члена постійної комісії /. М. Баленка - створити робочу
групу для додаткового вивчення цього питання;
третя пропозиція голови постійної комісії О. Г. Міщенка - підтримати
проект рішення з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту
рішення виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«будівництва», враховуючи звернення заявника.
1. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв’язку та дорожнього господарства на
просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р. Десенка) у Дніпровському районі
м. Києва» та доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення про відмову у передачі земельної ділянки
приватному підприємству ФІРМІ «ВОЛНА» на просп. Генерала Ватутіна
(біля затоки р. Десенка) у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 8 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Б а л е н к о /. М.,
Негрич М. М., Непоп В. Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали,
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
головуючий Міщенко О. Г, виніс на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи для додаткового вивчення цього питання.
2. Голосували: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки для
будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства на
просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р. Десенка) у Дніпровському районі
м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування.
архітектури
та
землекористування Баленка І М., Картавого /. Л., Михайленка В. О. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Баленка І. М.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Банас Д. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Михайленко В. О., Меліхова Т. І.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування третю пропозицію: щодо
підтримання проекту рішення з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення виключити з цільового призначення земельної
ділянки слово «будівництва», враховуючи звернення заявника.
3. Голосували; за підтримання проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства на
просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р. Десенка) у Дніпровському районі
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення
виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«будівництва», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.), «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

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

7.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22286
Проект рішення «Про надання релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської
ікони Божої Матері у Подільському районі м. Києва
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
церкви, недільної школи та церковного будинку на
просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі
м. Києва», ПР-12151 від 24.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.11.2016 №08/231-4740/ПР).

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
08.12.2016, однак рішення не було прийнято.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
від представника ініціативної групи мешканців Подільського району
м. Києва Чернушевича О.К від 11.01.2017 вх. №08/КО-255 щодо
підтримки вказаного проекту рішення.

Земельна ділянка площею ОД600 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Тарасов В. М., Назаренко В. Е., Дюжев С. А.,
Зубко Ю. Г., Кісільов І. П.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція члена постійної комісії В, Е. Назаренка - відхилити
проект рішення та доручити Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підготувати проект рішення про відмову релігійній
громаді Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони
Божої Матері у Подільському районі м. Києва у наданні земельної ділянки
в постійне користування на просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському
районі м. Києва;
друга пропозиція заступника голови постійної комісії І. П. Кісільова підтримати проект рішення.
1. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої Матері
у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування церкви, недільної ніколи та церковного будинку на
просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва» та доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову у передачі в постійне користування релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої
Матері у Подільському районі м. Києва земельної ділянки на просп. Георгія
Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 10 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г виніс на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо повторного

внесення на голосування питання про відхилення проекту рішення «Про
надання релігійній громаді Української Православної Церкви парафії
Володимирської ікони Божої Матері у Подільському районі м. Києва земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування церкви, недільної ніколи та
церковного будинку на просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі
м. Києва» та доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення про відмову у передачі земельної ділянки в
постійне користування.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої Матері
у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування церкви, недільної школи та церковного будинку на
просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва» та доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову у передачі в постійне користування релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої
Матері у Подільському районі м. Києва земельної ділянки на просп. Георгія
Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 10 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо внесення втретє на
голосування питання про відхилення проекту рішення «Про надання релігійній
громаді Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої
Матері у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування церкви, недільної школи та церковного будинку на просп. Георгія
Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва» та доручення Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати проект рішення про відмову у передачі
земельної ділянки в постійне користування.
3. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої Матері
у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування церкви, недільної школи та церковного будинку на
просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва» та доручення

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову у передачі в постійне користування релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої
Матері у Подільському районі м. Києва земельної ділянки на просп. Георгія
Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Харченко О. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 10 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту
рішення, головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію:
щодо підтримання проекту рішення.
4. Голосували: за підтримання проекту рішення «Про надання релігійній
громаді Української Православної Церкви парафії Володимирської ікони
Божої Матері у Подільському районі м. Києва земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування церкви, недільної ніколи та церковного
будинку на просп. Георгія Гонгадзе, 21 а у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.),
«проти» - немає, «утрималось» - 7 (Харченко О. В., Картавий І. Л.,
Баленко І. М., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Балицька О. С.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
7.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22351
Проект рішення «Про передачу публічному акціонерному
товариству «Завод молочної кислоти» земельних ділянок
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничої бази на вул. Кирилівській, 53 у Подільському
районі м. Києва», ПР-12534 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23183/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельні ділянки площами 0,0522 га та 0,7360 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу публічному
акціонерному товариству «Завод молочної кислоти» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази на
вул. Кирилівській, 53 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Н е г р и ч М. М.,
Непоп В. /., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.1.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22649
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Самоткал Руслані Олександрівні для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку під
офіс на вул. Великій Житомирській, 30 літ. «Б» у
Шевченківському районі м. Києва», ПР-11341 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3815/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
гр. Самоткал Р.О. від 26.12.2016 вх. №08/С-15371 щодо розгляду
проекту рішення та прийняття позитивного висновку.

Земельна ділянка площею 0,0330 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянці Самоткал Руслані Олександрівні для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку під офіс на вул. Великій Житомирській,
30 літ. «Б» у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Турця В. В К а р т а в о г о /. Л., Міщенка О. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Турця В. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.1.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7935
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ»
для завершення будівництва багатоповерхового житлового
будинку з вбудовано-прибудованими офісними і
торговельними приміщеннями та підземним паркінгом на
вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі
м. Києва», ПР-12679 від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/231-239/ПР).

Земельна ділянка площею 0,2803 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Кутняк С. В., Турець В. В.,
Ошкодер Т. Ю., Станков О. В., Корніяка А., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша пропозиція члена постійної комісії В. Я, Бродського - відкласти
розгляд проекту рішення до прийняття рішення постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики;
друга пропозиція депутатів Київської міської ради С. В. Кутняка,
В. Е. Назаренка - щодо відхилення проекту рішення, оскільки на
зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального плану або
плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» та існує супротив
представників територіальної громади м. Києва;
третя пропозиція заступника голови постійної комісії О. В. Харченка щодо створення робочої групи для додаткового вивчення цього
питання.
1. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення
будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованоприбудованими офісними і торговельними приміщеннями та підземним
паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва» до
прийняття рішення постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Кісільов І. П., Бродський В. Я., Баленко І. М.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» -1 1 .

Депутати Київської міської ради Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відкладення розгляду
проекту рішення, головуючий Міщенко О. Г. винів на голосування другу
пропозицію депутатів Київської міської ради С. В. Кутняка, В. Е. Назаренка
щодо відхилення проекту рішення, оскільки на зазначену земельну ділянку
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та існує супротив представників територіальної громади міста
Києва.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення будівництва
багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними
і торговельними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Олени Теліги,
25 у Шевченківському районі м. Києва», оскільки на зазначену земельну
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»
та
існує
супротив
представників
територіальної громади м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Картавий І. Л., Банас Д. М., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 10.

Депутати Київської міської ради Негрич М. М.9 Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту
рішення, головуючий Міщенко О. Г. винів на голосування третю пропозицію
заступника голови постійної комісії О. В. Харченка щодо створення робочої
групи для додаткового вивчення цього питання.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення
будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованоприбудованими офісними і торговельними приміщеннями та підземним
паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
41

землекористування Харченка О. В., Бродського В. Я., Картавого І. Л. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Харченка О. В.
З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

7.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
7.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21378
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Є. М. А.» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату
на вул. Червонопрапорній, 34 у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-10713 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3093/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286671 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,3844 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
підприємству «Є. М. А.» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничого комбінату на вул. Червонопрапорній, 34 у
Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення слова «вул. Червонопрапорна» замінити словами
«вул. Пирогівський шлях» у відповідних відмінках (відповідно до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 №128/2031).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М.у Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21398
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Є. М. А.» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату
на вул. Червонопрапорній, 34 у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-10714 від 12.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3092/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики .
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286670 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення відхилено та рекомендовано направити його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики.

Земельна ділянка площею 0,0819 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Бродського В. Я. відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Є. М. А.» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничого комбінату на вул. Червонопрапорній, 34 у
Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21398 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

7.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа №6881

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ФЛАИ СТАР»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративно-торговельної
будівлі
у
пров. Карельському, 3 у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-9200 від 09.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.03.2016 №08/231-1320/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286643 від 15.12.2016 з протоколу № 30 від 07.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,2766 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ФЛАИ СТАР» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративно-торговельної будівлі у
пров. Карельському, 3 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21832
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянам Федькевичу Максиму Володимировичу,
Зеленскі Альберту, Боку Рудольфу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Старосільській, 1 у Дніпровському районі м. Києва»,
ПР-9660 від 13.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1876/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286672 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,

підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,6570 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянам
Федькевичу Максиму Володимировичу, Зеленскі Альберту, Боку Рудольфу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Старосільській, 1 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22288
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянам
Дубенку
Володимиру
Анатолійовичу,
Шевченку Вячеславу Андрійовичу, Сірош Ларисі
Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування павільйону у пров. Старосільському, 2-6 у
Дніпровському районі м. Києва», ПР-9668 від 13.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1875/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286669 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0394 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянам
Дубенку Володимиру Анатолійовичу, Шевченку Вячеславу Андрійовичу,
Сірош Ларисі Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування павільйону у пров. Старосільському, 2-6 у Дніпровському
районі м. Києва».
2.
Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
фактичного використання земельної ділянки.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надходження відповіді
від Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.).

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

7.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21287
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину
Ялижку
Станіславу
Станіславовичу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
павільйону по заготівлі вторсировини на вул. Оболонській,
34 у Подільському районі м. Києва», ПР-9427 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1583/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286644 від 15.12.2016 з протоколу № 30 від 07.12.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0170 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Ялижку Станіславу Станіславовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування павільйону по заготівлі вторсировини на
вул. Оболонській, 34 у Подільському районі м. Києва».
2. Звернутися до Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею 0,0170 га в оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
павільйону по заготівлі вторсировини на вул. Оболонській, 34 у
Подільському районі м. Києва громадянину Ялижку Станіславу
Станіславовичу.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
фактичного використання земельної ділянки.
4. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
надання акту обстеження земельної ділянки та матеріалів фотофіксації.
5. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 3 , «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Кісільов І. П.,
Бродський В. Я.).

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

7.3.

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

7.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19306
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Прудніковій Ірині Анатоліївні договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування зони короткочасного відпочинку з
закладом громадського харчування (кафе-шашлична) на
вул. Братиславській, 9-в у Деснянському районі м. Києва та
внесення змін до нього», ПР-11340 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3796/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 24.12.2007 №62-6-00450 площею 0,0839 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «вул. Братиславська (ділянка к-405)» замінити словами
«вул. Братиславська, 9-в».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:

перша пропозиція голови постійної комісії О. Г. Міщенка - підтримати
проект рішення;
друга пропозиція секретаря постійної комісії І. Л. Картавого - відкласти
розгляд проекту рішення та направити його разом з матеріалами
кадастрової справи А-19306 на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення фізичній
особі - підприємцю Прудніковій Ірині Анатоліївні договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування зони короткочасного
відпочинку з закладом громадського харчування (кафе-шашлична) на
вул. Братиславській, 9-в у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Харченко О.
В., Балицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В Н е г р и ч М. М.,
Непоп В. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішенняу головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію:
щодо відкладення розгляду проекту рішення та направлення його разом з
матеріалами кадастрової справи А-19306 на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляду проекту рішення «Про поновлення
фізичній особі-підприємцю Прудніковій Ірині Анатоліївні договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування зони
короткочасного відпочинку з закладом громадського харчування (кафешашлична) на вул. Братиславській, 9-в у Деснянському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
2. Направити проект рішення разом з матеріалами кадастрової
справи А-19306 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» — немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Негрич М. М.,
Непоп В. ІСт аровойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

7.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-23066
Про
поновлення
Товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Універсальне будівництво» на 10 років
договору оренди земельної ділянки від 07.04.2006 №62-600315 площею 1,2937 га для будівництва житловоофісного
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. ШоломАлейхема, 6а у Деснянському районі м. Києва.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/954).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кучмієнко В. А., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Харченко О. В., Кутняк С. В.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша - поновити договір оренди земельної ділянки та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати додаткову
угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки;
друга - відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки та
доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення про відмову у поновленні договору оренди
земельної ділянки;
третя - створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Універсальне будівництво» на 10 років договору оренди земельної ділянки
від 07.04.2006 №62-6-00315 площею 1,2937 га для будівництва житловоофісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною
автостоянкою на вул. Шолом-Алейхема, 6а у Деснянському районі м. Києва
та доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної
ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «утрималось» - 3 (Харченко О. В., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для поновлення договору оренди,
головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію: щодо
відмови у поновленні договору оренди земельної ділянки та доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) підготувати проект рішення про
відмову у поновлення договору оренди земельної ділянки.
2.

Голосували: за відмову у поновленні Товариству з обмеженою
відповідальністю «Універсальне будівництво» на 10 років договору оренди
земельної ділянки від 07.04.2006 №62-6-00315 площею 1,2937 га для
будівництва житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Шолом-Алейхема, 6а у
Деснянському районі м. Києва та доручення Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати проект рішення про відмову у
поновлення договору оренди земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Галицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 11.

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відмови у поновленні
договору оренди земельної ділянки, головуючий Міщенко О. Г. виніс на
голосування третю пропозицію: щодо створення робочої групи для
додаткового вивчення цього питання.
3, Голосували: 1.3а відкладення розгляду питання про поновлення Товариству з
обмеженою відповідальністю «Універсальне будівництво» на 10 років
договору оренди земельної ділянки від 07.04.2006 №62-6-00315 площею
1,2937 га для будівництва житлово-офісного комплексу з вбудованоприбудованими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. ШоломАлейхема, 6а у Деснянському районі м. Києва.
2. Створення робочої групи у складі членів постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури Харченка О. В
Картавого І. Л., Меліхової Т. І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.
3. Повернення до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» — немає, «утрималось» - 6
(Міщенко О. Г., Баленко І. М. Банас Д. М., Петровець О. Ф.,
Михайленко В. О., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М.у Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
7.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22861
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Максимум» на 5 років договору оренди земельної ділянки
від 08.12.2006 №66-6-00372 площею 9,6828 га для
50

будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу
будівель житлового та соціально-культурного призначення
з
вбудовано-прибудованими
торговельно-офісними
приміщеннями
та
підземним
паркінгом
на
вул. Воскресенській, 7 у Дніпровському районі м. Києва,
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/949).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Слободенюк С. Д.,
Кісільов І. П., Михайленко В. О., Агеєва В. В., Харченко О. В., Меліхова Т. І.,
Турець В. В., Картавий І. Л., Фролов А. О., Петровець О. Ф.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція члена постійної комісії В, Е. Назаренка — відкласти
розгляд питання про поновлення договору оренди земельної ділянки та
забудовнику земельної ділянки надати матеріали проекту будівництва;
друга пропозиція голови постійної комісії О: Г. Міщенка - поновити договір
оренди земельної ділянки та доручити Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати додаткову угоду щодо
поновлення договору оренди земельної ділянки,
1. Голосували: за відкладення розгляду питання про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Максимум» на 5 років договору оренди
земельної ділянки від 08.12.2006 №66-6-00372 площею 9,6828 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу будівель житлового та
соціально-культурного призначення з вбудовано-прибудованими торговельноофісними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Воскресенській, 7 у
Дніпровському районі м. Києва та забудовнику земельної ділянки надати
матеріали проекту будівництва на письмову вимогу депутата Київської
міської ради В, Е. Назаренка,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» - 3 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.),
«утрималось» - 9.

Депутати Київської міської ради Негрич М, М,, Непоп В, І,,
Старовойт В, М,, Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відкладення розгляду проекту
рішення, головуючий Міщенко О, Г, вініс на голосування другу пропозицію:
щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати додаткову
угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки,
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Максимум» на 5 років договір оренди земельної ділянки від 08.12.2006 №66-

6-00372 площею 9,6828 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу будівель житлового та соціально-культурного призначення з
вбудовано-прибудованими
торговельно-офісними
приміщеннями
та
підземним паркінгом на вул. Воскресенській, 7 у Дніпровському районі
м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
08.12.2006 №66-6-00372 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» - 12, «проти» - 1 (Картавий І. Л.), «утрималось» - 1
(Балицька О. С.).

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

7.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17910
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «АЗС-Сервіс» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на просп. Правди, 39-а у Подільському районі
м. Києва», ПР-11787 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4288/ПР).
Проект рішення підтриманий постійними комісіями Київської
міської ради з питань транспорту, з в ’я зку та реклами та з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 23.09.2004 №85-6-000147 площею 0,0936 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «АЗССервіс» договір оренди земельної ділянки від 23.09.2004 №85-6-000147
площею 0,0936 га, в межах червоних ліній для експлуатації та обслуговування
автозаправної станції на просп. Правди, 39-а у Подільському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
23.09.2004 М85-6-000147 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 Меліхова Т. /., Назаренко В. Е.,
Турець В. В., Негрич М. М.у Непоп В. /., Старовойт В. М.у
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.3.5. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-23109
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 19.11.2008 № 91-6-00823 (з
урахуванням договору від 20.12.2016 № 1320)»,
ПР-12680 від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/231-240/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 19.11.2008 №91-6-00823 (з урахуванням договору від 20.12.2016
№1320) площею 3,0087 га, а саме:
- замінити сторону по договору «товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕЛ-Інвест»
на
сторону
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА КОНСАЛТ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Толстих Д. І., Негрич М. М.,
Меліхова Т. І., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 19.11.2008 № 91-6-00823 (з урахуванням договору
від 20.12.2016 № 1320)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«утрималось» - 1 (Меліхова Т. І.).
Депутат Київської міської ради Петровець О. Ф. участі в голосуванні не
брав.
Рішення прийнято.

7.4.

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

7.4.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21816
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з

обмеженою
відповідальністю
«ТІНА»
ЛТД
для
експлуатації та обслуговування складських приміщень та
реконструкції з добудовою їх частин під 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
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки.
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної
комісії 09.12.2016 згідно з:
- витягом №08/286-595 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 споруди, які використовуються як складські приміщення
та кіностудія.
Під час голосування за поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «ТІНА» Л ТД договору оренди земельної ділянки від
07.07.2010 №63-6-00589 із зауваженням щодо зміни назви вулиці, а
саме: слова «вул. Леніна» замінити словами «вул. Харченка Євгенія»
та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
підготувати додаткову угоду, рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 07.07.2010 ^«63-6-00589 площею 0,6025 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

7.4.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22017
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ГОРЛИЦЯ»
для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину на
вул. Ревуцького, 14-а у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-10524 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2873/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики з рекомендацією щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та ухвалено звернутися 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 листом
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 22.12.2016 №064-12786 щодо
результатів перевірки, а саме: на земельній ділянці розміщена
споруда, стан благоустрою задовільний.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 17.03.2005 №63-6-00226 площею 0,0452 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

7.4.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20841
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю Агропромислова фірма
«Буран» для експлуатації та обслуговування тепличного
господарства на вул. Пухівській, 2 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-9254 від 21.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.03.2016 №08/231-1412/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
проект рішення було відкладено для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 16.12.2016 (реєстраційний № 217 від
16.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.11.2008 №62-6-00509 площею 4,8000 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

7.4.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21108
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення

товариству з обмеженою відповідальністю «Віда»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на вул. Попудренка, 8-в у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-8502 від 26.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.01.2016 №08/231-540/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
розгляд проекту рішення відкладено та ухвалено направити
матеріали на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та
звернутись до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №08/286-281 від 07.06.2016 з протоколу № 16 від
01.06.2016 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 21.07.2016
№064-6803 щодо результатів перевірки, а саме: на земельній
ділянці розташована споруда, що має ознаки капітальної,
благоустрій прилеглої території перебуває у належному
санітарному стані.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 01.07.2004 №62-6-00156 площею 0,0148 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

7.4.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20835
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Київміськвторресурси» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування павільйону на
вул. Чудновського, 7 у Дніпровському районі м. Києва»,
ПР-9437 від 31.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1606/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286677 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 засідання

постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано, та рекомендовано направити на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 22.09.2003 №66-6-00100 площею 0,0483 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07,02,2017,

7.4.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14729
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Чинбар» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничо-складських будівель і споруд
(без права будівництва капітальних споруд) на
вул. Куренівській, 21 в Оболонському районі м. Києва»,
ПР-9223 від 11.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.04.2016 №08/231-1366/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики відповідно до витягу №08/286-463 від 20.09.2016 з
протоколу №22 від 14.09.2016 засідання цієї комісії.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
розгляд проекту рішення було вирішено відкласти та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
акт обстеження земельної ділянки з матеріалами фотофіксації та
звернутися до Оболонської районної у м.Києві державної
адміністрації щодо можливості поновлення
договору оренди
заявнику.
Виноситься на
повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.12.2016 №057025-22523 щодо надання акта обстеження
земельної ділянки від 01.12.2016 №16-2067-05 та матеріалів
фотофіксації та листа Оболонської районної у м.Києві державної
адміністрації від 21.12.2016 №104-9076 щодо відсутності
заперечень у поновленні договору оренди.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 01.09.2004 №78-6-00203 площею 0,6548 га.
Питання небуло розглянуто та розглядатиметься
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

на наступному

7.5.

Розгляд кадастрових справ (приватизація):

7.5.1. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа П-9437
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Ткаченку Олександру Вячеславовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Пирогівській
шлях, 118-а у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-11843 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4373/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 02.12.2016 вх. N908/1-14463 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Ткаченку Олександру Вячеславовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Пирогівській шлях, 118-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 7. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого 7. 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 Непоп В. І., Петровець О. Ф.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

7.5.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа П-9290
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Загоруйко Оксані Михайлівні та Назаренко
Валентині Олександрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Костянтина Ареф'єва, 18-а у Дарницькому районі
м. Києва», ПР-11841 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4372/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист

представника заявниць гр. Васько І. П. від 28.11.2016 вх. №08/314160 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництва».

Земельна ділянка площею ОД000 га - у спільну часткову власність:
- частка гр. Загоруйко О. М. -1/2 від 0,1000 га,
- частка гр. Назаренко В. О. -1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Загоруйко Оксані Михайлівні та Назаренко Валентині
Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 18-а у
Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

7.5.3. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа П-9543
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Гринько Ніні Тимофіївні для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Богдана Хмельницького, 41 у Деснянському
районі м. Києва», ПР-12382 від 21.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.12.2016 №08/231-5033/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гринько Ніні Тимофіївні для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Богдана Хмельницького, 41 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брав.
Рішення прийнято.

7.6.

Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

7.6.1. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа П-6955
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комунальній, 62 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-8650 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.02.2016 №08/231-699/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надати інформацію
щодо можливості оформлення земельної ділянки заявниці у разі
якщ о вона отримала квартиру за рахунок коштів Українського
товариства охорони пам'яток історії і культури я к компенсацію
у зв'язку із відселенням мешканців села Пирогів з метою
розширення музею народної архітектури та побуту України, а
також звернутися до Національного Музею народної архітектури
та побуту України «Пирогово» з проханням надати інформацію чи
отримувала заявниця квартиру за рахунок коштів Українського
товариства охорони пам ’я ток історії і культури як компенсацію у
зв 'язку із відселенням мешканців села Пирогів з метою розширення
Музею народної архітектури та побуту України.
Д о постійної комісії надійшов лист Національного музею
народної архітектури та побуту України від 27.10.2016 №1/473
щодо відсутності будь-якої інформації про отримання квартири
громадянкою Петровою Н. П. Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) листом від 14.11.2016 №057021-21307
повідомляє, що звернувся до Національного Музею народної
архітектури та побуту України.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Петрова Н. П., Картавий І. Л.,
Балицька О. С.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: в назві та по тексту проекту рішення виключити з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» — 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.
Рішення не прийнято.
7.6.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Ф. участі в

Кадастрова справа П-9414
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Чумак Юлії Валеріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Цулукідзе, 1/16-а у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-11828 від 17.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4327/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
проект рішення було відкладено для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.12.2016 (реєстр. № 226 від
20.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0605 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання цієї робочої групи від
16.12.2016 (реєстр. №226 від 20.12.2016), підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Чумак Юлії Валеріївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Цулукідзе, 1/16-а 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.

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

1.1.

Розгляд кадастрових справ (громадяни):

1.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13907
26.01.2017
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину

Бригуненку Сергію Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 152-в у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-11590 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4046/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0612 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Бригуненку Сергію Володимировичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 152-в у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

7.7.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-20364
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Халявинському Олександру Олександровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лісоводній, 52-в у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-11416 від 15.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3892/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Халявинському Олександру Олександровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-в у
Голосіївському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого 7. 77., Римаренка С. Г.у Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого 7. 77.
5.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брав.
Рішення прийнято.

7.7.3. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-22838
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Кузьменку Валерію Павловичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лісній, 25а в Оболонському районі м. Києва»,
ПР-12225 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4875/ПР).

Земельна ділянка площею 0.0433 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Т. І. Меліхової відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кузьменку Валерію Павловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лісній, 25а в Оболонському районі м. Києва».
2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-22838 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).

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

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

Ї ЛА. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-22630
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Цуріці
Людмилі Юріївні земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування житлового будинку на вул. Гончарній, 12 в
у Подільському районі м. Києва», ПР-11958 від 28.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/231-4484/ПР).
63

Земельна ділянка площею 0,0601 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Цуріці
Людмилі Юріївні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
житлового будинку на вул. Гончарній, 12 в у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Балицька О. С.).

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

7.7.5. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-22536
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Гривківській Світлані Михайлівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Карла Маркса, 31-а у Солом'янському районі
м. Києва» ПР-11479 від 22.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.09.2016 №08/231-3949/ПР).

Земельна ділянка площею 0.0649 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Гривківській Світлані Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Карла Маркса, 31-а у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення прийнято.

7.8.

Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

7.8.1. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-12401
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Михайлюку Артему Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Цілинній, 59-а у Голосіївському районі

м. Києва» ПР-10921 від 28.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3422/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Михайлюк Олексій.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Михайлюку Артему Володимировичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Цілинній, 59-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брав.
Рішення не прийнято.
7.8.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

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).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.12.2016
було вирішено направити проект рішення для розгляду на робочій
групі з опрацювання питань соціального захисту киян - учасників
антитерористичної операції членів їх сімей та членів сімей киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції на сході
України, створеної відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
Бондаренка В., враховуючи протокол засідання робочої групи під
головуванням Картавого І. Л. від 21.11.2016 (реєстр. №201 від
25.11.2016).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) В. Бондаренка від 05.01.2017
№009-28 щодо того, що порушене питання не відноситься до
компетенції 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.

Земельна ділянка площею ОД 000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кобринський В. П.
Голосували: за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Міщенко О. Г., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О.), «проти» - немає, «утрималось» - 9.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію повернутися
до розгляду 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».
Голосували: за повернення до розгляду 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О. Г.,
Зубко Ю. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Негрич М. М.9
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.8.3. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-18857
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну
власність земельної ділянки
для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у
Голосіївському районі м. Києва» ПР-9975 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2254/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016

ухвалено відхилити проект рішення.
16.11.2016 проект рішення виносився на повторний розгляд
згідно з листом заявника від 24.10.2016 вх. №08/С-12342 щодо
пояснень по справі та прохання повторного розгляду проекту
рішення, однак рішення прийнято не було.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція голови постійної комісії Міщенка О. Г. - підтримати
проект рішення;
друга члена постійної комісії Назаренка В. Е. — враховуючи протокол
засідання робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №118 від 22.09.2016),
повторно відхилити проект рішення.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Галицька О. С., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Петровець О.
голосуванні не брав.

Ф. участі в

Рішення не прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Е. Назаренка щодо повернення до
обговорення проекту рішення «Про передачу громадянину Соколу Віталію
Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському районі м. Києва».
Голосували: за повернення до обговорення проекту рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутат Київської міської ради Бродський В. Я. участі в голосуванні
не брав.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка,

враховуючи протокол засідання робочої групи від 16,09,2016 (реєстр, МІ 18
від 22,09,2016), повторно відхилити проект рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському районі
м. Києва» та рекомендувати Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) зарезервувати земельну ділянку для оформлення її
учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під
час проведення антитерористичної операції на сході України,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято,

7.8.4. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016 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 зв'язатися із заявником для
забезпечення подальшого розгляду проекту рішення в його
присутності. Ухвалено перенести розгляд проекту рішення на
чергове засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у протоколі засідання
робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. №199 від 25.11.2016), відхилити
проект 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» та повернути
проект рішення разом з матеріалами кадастрової справи А-11667 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) для з'ясування
контактних даних заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брав.
Рішення прийнято.

7.8.5. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-21779
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Чебану Євгену Олександровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 4-ому Садовому, 17 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-10064 від 23.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2347/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
було вирішено направити проект рішення для розгляду на робочій
групі з опрацювання питань соціального захисту киян - учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України, створеної відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
Бондаренка В.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) В. Бондаренка від 06.01.2017
№009-50 щодо того, що порушене питання не відноситься до
компетенції робочої групи з опрацювання питаннь соціального
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Чебану
Євгену Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 4-ому Садовому, 17 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Баиас Д. М. участі в голосуванні не
брав.
Рішення прийнято.

7.8.6. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-21771
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Захарову Дмитру Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Радистів, 84 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-10164 від 30.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2583/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05,07.2016
було вирішено направити проект рішення для розгляду на робочій
групі з опрацювання питань соціального захисту киян - учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України, створеної відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
Бондаренка В..
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) В. Бондаренка від 26.12.2016
№ 009-3447 щодо повернення матеріалів без розгляду, оскільки немає
інформації про присвоєння звання Герой України громадянину
Захарову Володимиру Костянтиновичу.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Захаров Д. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Захарову Дмитру Володимировичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Радистів, 84 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Банас Д. М. участі в голосуванні не
брав.
Рішення прийнято.

7.8.7. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-12554
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Клименко Любові Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Садовій, 42-а у Солом'янському районі
м. Києва» ПР-11394 від 13.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 19.09.2016 №08/231-3862/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявницю.

Земельна ділянка площею 0,0839 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
/. Л. Картавого повернути проект рішення «Про передачу громадянці
Клименко Любові Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Садовій, 42-а у Солом'янському районі м. Києва» разом з
матеріалами кадастрової справи А-12554 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для з'ясування контактних даних заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

7.8.8. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Кадастрова справа А-21801
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Горбаченку Олегу Павловичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Гоголя, 14-6 у Солом'янському
районі м. Києва» ПР-8611 від 02.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.02.2016 №08/231-695/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення повернути кадастрову справу на доопрацювання
с уб ’єкту подання для надання документів, які підтверджують
сплату земельного податку.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.07.2016 №057029-13109 та довідкою Держ авної податкової
інспекції у С олом’я нському районі м. Києва Головного управління
Д Ф С у м. Києві від 17.06.2016 № 41Ю/Г/26-58-13-05-13 про
відсутність заборгованості по платі за землю у гр. Горбаченко Н.Я.

Земельна ділянка площею 0,0576 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
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друга пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування В. Е. Назаренка відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Горбаченку Олегу Павловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гоголя, 14-6 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Галицька О. С., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Банас Д. М. участі в голосуванні не
брав.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію
члена постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Е. Назаренка: щодо відхилення
проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину
Горбаченку Олегу Павловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гоголя, 14-6 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» - 10, «утрималось» - 1 (Галицька О. С.).

Депутат Київської міської ради Банас Д. М. участі в голосуванні не
брав.
Рішення не прийнято.

1.9.

Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних ділянок, аукціон):

7.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1369
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх на земельних торгах»
ПР-12486 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 04.01.2017 №08/23133/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення (із
змінами і доповненнями), а саме:

у пункті 16 у графі 3 «Запропоноване цільове призначення (функціональне
використання)» слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування
спортивного комплексу із стадіоном» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування підземного паркінгу з влаштуванням
благоустрою на покрівлі» та у графі 4 «Орієнтовна площа земельної ділянки,
га» цифри «0,35» замінити цифрами «0,64 га».
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісіїяке заплановано на 07.02,2017.

7.10. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних
ділянок, аукціон):
7.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1348
Повторний розгляд проекту рішення «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах»
ПР-11740 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4235/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення В. Мухи від 15.11.2016 вх. №08/19763 щодо
виключення пункту 8 з додатка до проекту рішення - переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення із такими
зауваженнями: виключити з додатка до проекту рішення пункти
2, 3, 6, 7, 8, 9, а також в пункті першому додатка до проекту
рішення цільове призначення земельної ділянки згідно з
Класифікатором викласти в такій редакції: «03.15 (для
будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу для
обслуговування автомобілістів)», рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

вул. Академіка Заболотного, 23 - площа 0,17 га;
вул. Жулянська, 7 - площа 0,41 га;
вул. Жулянська, 7-а площа 0,34 га;
вул. Чабанівська, 10 - площа 0,53 га;
вул Космонавта Волкова, 8-а - площа 0,30 га;
вул. Богатирська, 20-а - площа 0,17 га;
вул. Кирилівська, 71-а - площа 0,17 га;
вул. Генерала Наумова (між будинками №31, №33 та №33-а) - площа 0,75 га;
вул. Ярославів Вал, 15-а - площа 0,50 га.

Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07,02.2017.

7.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1321
Повторний розгляд проекту 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
та 09.12.2016 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, рішення не було
прийнято, оскільки не набрало голосів.

Проектом рішення передбачено: надання дозволу 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».
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

7.10.3. 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-З944/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 та
09.12.2016 під час голосування за підтримку проекту рішення,
рішення не було прийнято, оскільки не набрало голосів.

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,
громадянину Ковалю Сергію Миколайовичу.

що підлягає продажу

Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07,02,2017,

7.11. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельної
ділянки):
7.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22774
Повторний розгляд проекту рішення «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки громадянки Клименко
Тетяни Іванівни для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства на вул. Різдвяній, 7 у Солом'янському районі
м. Києва», ПР-12322 від 15.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.12.2016 №08/231-4964/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
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 18.01.2017 (реєстр. №1 від
18.01.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови використання земельної
ділянки відповідно до детального плану території мікрорайону
Ж уляниу Солом'янському районі м. Києва.

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки та дозволити її використання для розміщення та експлуатації будівель
і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

7.12. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
7.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7265
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національній академії педагогічних наук України для
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експлуатації та обслуговування адміністративних будівель
і споруд на вул Максима Берлинського, 9 у
Шевченківському районі м. Києва», ПР-11611 від 28.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від03.10.2016 №08/231-4071/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім ’ї, молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,9752 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісіїяке заплановано на 07.02.2017.

7.12.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7207
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Державному навчальному закладу «Київське обласне вище
професійне училище харчових технологій та ресторанного
сервісу» для експлуатації та обслуговування будівель
навчального корпусу та гуртожитку на вул. Зрошувальній,
3-а, 5-а у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-12188 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від06.12.2016 №08/231-4821/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок площами 0,2334 га, 0,2255 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісіїяке заплановано на 07.02.2017.

7.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7160
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки установі
«28 управління начальника робіт» для будівництва житла
військовослужбовцям на вул. Россошанській, 3 у
Дарницькому районі м. Києва», ПР-10847 від 20.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.07.2016 №08/231-3141/ПР).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 1,9367 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.
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7.13. Повторний розгляд кадастрових справ (поділ земельної ділянки):
7.13.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22757
Повторний розгляд проекту рішення «Про поділ земельної
ділянки, що перебуває у тимчасовому користуванні
комунального закладу Київської обласної ради «Київська
обласна клінічна лікарня» та передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЖИВАКА» для експлуатації та обслуговування
комплексу
будівель
та
споруд
лікарні
на
вул. Багговутівській, 1 у Шевченківському районі
м. Києва» ПР-11750 від 07.10.2016
(доручення заступника міського г о л о в и с е к р е т а р я Київської
міської ради від 07.10.2016 №08/231 -4186/ГЇР).
Відповідно до витягу з протоколу постійної комісії Київської
міської ради з питань охорони здоров 'я та соціального захисту №22
від 09.11.2016 проект рішення відхилений у зв'язку із розглядом
питання у судових інстанціях.
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 С. О. Кримачака.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 21.12.2016 (реєстр. № 229 від
21.12.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію щодо
поділу земельної ділянки площею 8,7337 га на дві земельні ділянки площами
0,2803 га та 8,4534 га з цільовим призначенням для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель та споруд лікарні та передати земельну
ділянку площею 0,2803 га ТОВ «ДЖИВАКА» в оренду на 15 років у зв’язку з
переходом права власності на майно.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни, з
врахуванням листа керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2017
№009-81 (підпункти 1-51 цього розділу):

8.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28464
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Г алві Еліні Анатоліївні у пров. 4-му
Садовому, 4-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12330 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4991/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Галві Еліні Анатоліївні у пров. 4-му Садовому, 4-а у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28358
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мостіпан Наталії Вікторівні у пров. 4-му
Садовому, 6-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12231 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4885/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мостіпан Наталії Вікторівні у пров. 4-му Садовому, 6-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» — немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

8.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28357
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Щуренко Ніні Федорівні у пров. 4-му
Садовому, 8-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12331 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4989/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Щуренко Ніні Федорівні у пров. 4-му Садовому, 8-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28354
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Римар Ірині Володимирівні у пров. 5-му
Садовому, 17 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12325 від 16.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5014/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Римар Ірині Володимирівні у пров. 5-му Садовому, 17 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

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

«утрималось» -

З

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М.9Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8Л.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28303
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення громадянці
Бережній Ользі Володимирівні у пров. 4-му Садовому,
10-6 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12325 від 16.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5014/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці Бережній
Ользі Володимирівні у пров. 4-му Садовому, 10-6 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28356
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Алієвій Жанні Вікторівні у пров. 4-му
Садовому, 10-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12327 від 16.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5013/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянці Алієвій Жанні Вікторівні у пров. 4-му Садовому, 10-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28304
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Булаєвій Олені Василівні у пров. 4-му
Садовому, 23 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12347 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4996/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Булаєвій Олені Василівні у пров. 4-му Садовому, 23 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

8.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28359
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кузьміній Зоряні Григорівні у пров. 4-му
Садовому, 25 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12332 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5008/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кузьміній Зоряні Григорівні у пров. 4-му Садовому, 25 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28360
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юрченко Ганні Віталіївні у пров. 4-му
Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12329 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231 -4992/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юрченко Ганні Віталіївні у пров. 4-му Садовому, 21 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28353
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воловик Вікторії Всеволодівні у пров. 5-му
Садовому, 29 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12222 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воловик Вікторії Всеволодівні у пров. 5-му Садовому, 29 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28352
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гіндюку Олексію Олександровичу у
пров. 5-му Садовому, 25 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12232 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4882/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтртгати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гіндюку Олексію Олександровичу у пров. 5-му Садовому, 25 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28351
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горяйновій Світлані Михайлівні у пров. 5-му
Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва для
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будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12241 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4878/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горяйновій Світлані Михайлівні у пров. 5-му Садовому, 21 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28355
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Півоваренко Світлані Дмитрівні у пров. 5-му
Садовому, 15 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12337 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5003/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Півоваренко Світлані Дмитрівні у пров. 5-му Садовому, 15 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» — немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28350
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
84

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Малашок Дарині Віталіївні у пров. 5-му
Садовому, 23 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12350 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5009/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Малашок Дарині Віталіївні у пров. 5-му Садовому, 23 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -- 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.),

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Турець В. В.,
Старовойт В. Ж , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28308
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Вовненко Аллі Олегівні у пров. 5-ому
Садовому, 19 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12351 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5026/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Вовненко Аллі Олегівні у пров. 5-ому Садовому, 19 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Турець В. В.,
Старовойт В. М.9Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28370
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чабан Юлії Олександрівні у пров. 2-му
.. Сосновому, 34 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12235 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4892/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чабан Юлії Олександрівні у пров. 2-му Сосновому, 34 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М.9Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28299
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Тороповській
Тетяні
Миколаївні
у
пров. Радистів, 5а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12349 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5010/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га —у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тороповській Тетяні Миколаївні у пров. Радистів, 5а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. /?. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28313
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грішиній Анастасїї Ігорівні у пров. Радистів,
56 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12345 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5011/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грішиній Анастасії Ігорівні у пров. Радистів, 56 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28309
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Посоховій-Кіреєвій Юлії Миколаївні у
пров. Радистів, 1а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12344 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5012/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Посоховій-Кіреєвій Юлії Миколаївні у пров. Радистів, 1а у

Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28318
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лепесі Оксані Іванівні у пров. Радистів, 9-г у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12354 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5025/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лепесі Оксані Іванівні у пров. Радистів, 9-г у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28319
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Реуті Олені Іванівні у пров. Радистів, 11-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12355 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5024/ПР).

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Реуті Олені Іванівні у пров. Радистів, 11 -а у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28306
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Яценко
Наталії
Володимирівні
у
пров. Радистів, 6а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-І2357 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5022/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Яценко Наталії Володимирівні у пров. Радистів, 6а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» — немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М.> Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28362
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у
пров. 3-му Садовому, 22 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12352 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5021/ПР).

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у пров. 3-му Садовому, 22 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28345
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Моцар Тетяні Миколаївні у пров. 6-му
Садовому, 38 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12358 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5027/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Моцар Тетяні Миколаївні у пров. 6-му Садовому, 38 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28339
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Волосевич Наталії Володимирівні у
пров. 6-му Садовому, 34 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд», ПР-12334 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5005/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Волосевич Наталії Володимирівні у пров. 6-му Садовому, 34 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28346
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лучко Наталії Михайлівні у пров. 6-му
Садовому, 28 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12335 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5006/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лучко Наталії Михайлівні у пров. 6-му Садовому, 28 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28337
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянці Пушняк Любові Сергіївні у пров. 6-ому
Садовому, 36 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12336 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5004/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пушняк Любові Сергіївні у пров. 6-ому Садовому, 36 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28327
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Малухіну Євгену Костянтиновичу у
пров. 6-му Садовому, 40 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12341 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4999/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Малухіну Євгену Костянтиновичу у пров. 6-му Садовому, 40 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28312
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грицай Наталії Миколаївні у пров. 6-му
Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12236 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4879/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грицай Наталії Миколаївні у пров. 6-му Садовому, 4 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.у
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.30. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28349
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чопу Роману Сергійовичу у пров. 6-му
Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12233 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4884/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чопу Роману Сергійовичу у пров. 6-му Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Турець В. В.,
Старовойт В. М.9Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

8.1.31. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28348
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тарасовій Віталіні Василівні у пров. 6-му
Садовому, 32 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12226 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4887/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тарасовій Віталіні Василівні у пров. 6-му Садовому, 32 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.32. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28343
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Костенко Ірині Михайлівні у пров. 6-му
Садовому, ЗО у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12224 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4891/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Костенко Ірині Михайлівні у пров. 6-му Садовому, 30 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

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

«утрималось» -

З

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

8Л .33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28363
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Підлубній Тетяні Миколаївні у пров. 3-му
Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12228 від 09Л2.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4888/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Підлубного Володимира №08/11-549 від 18.01.2017 з
проханням запросити його на розгляд даної справи, оскільки він є
батьком загиблого та теж має право на оформлення земельної
ділянки.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бондаренко В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією керівника апарату Київської міської державної
адміністрації В. В. Бондаренка відкласти розгляд проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Підлубній Тетяні Миколаївні у пров. 3-му
Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-28363 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).

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.1.34. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28361
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воробйовій Тетяні Купріянівні у пров. 3-му
Садовому, 20 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12229 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від12.12.2016 №08/231-4889/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Воробйовій Тетяні Купріянівні у пров. 3-му Садовому, 20 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.35. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28311
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Недоводієвій
Вікторії
Петрівні
у
пров. Радистів, 12-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12227 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4886/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Недоводієвій Вікторії Петрівні у пров. Радистів, 12-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.36. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28323
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гриценко Марії Степанівні на вул. Радистів,
3-а у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12342 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4990/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гриценко Марії Степанівні на вул. Радистів, 3-а у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Турець В. В.у
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.37. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28310
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Башкевич Інні Леонідівні у пров. Радистів, Ід
у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12343 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4998/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Башкевич Інні Леонідівні у пров. Радистів, Ід у Деснянському

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.38. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28321
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Власюк Юлії Олександрівні на вул. Радистів,
105 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12302 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12,2016 №08/231 -5000/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Власюк Юлії Олександрівні на вул. Радистів, 105 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.39. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28314
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Хачатрян
Фаїні
Володимирівні
у
пров. Радистів, 6-6 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування
жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12339 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5001/ПР).

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Хачатрян Фаїні Володимирівні у пров. Радистів, 6-6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.40. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28320
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні у пров. 3-му
Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12485 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23186/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні у пров. 3-му Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Турець В. В.9
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.41. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28325
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Батуріній Людмилі Теодозіївні у пров. 7-му
Садовому, 24-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12237 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4877/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Батуріній Людмилі Теодозіївні у пров. 7-му Садовому, 24-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.42. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28328
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Безстрашній Ірині Олександрівні у пров. 7-му
Садовому, 37 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12239 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.12.2016 №08/231-4962/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Безстрашній Ірині Олександрівні у пров. 7-му Садовому, 37 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.43. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28317
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Качуріній Лілії Євгенівні у пров. 7-му
Садовому, 29 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд», ПР-12238 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4881/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Качуріній Лілії Євгенівні у пров. 7-му Садовому, 29 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.44. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28322
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дзех Ользі Олександрівні у пров. 7-му
Садовому, 26-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12234 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4890/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дзех Ользі Олександрівні у пров. 7-му Садовому, 26-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.45. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28324
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
101

громадянці Аніщенко Марії Олександрівні у пров. 7-му
Садовому, 28-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12328 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4993/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Аніщенко Марії Олександрівні у пров. 7-му Садовому, 28-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.46. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28315
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у пров. 7-ому
Садовому, 31 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12346 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4995/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у пров. 7-ому Садовому, 31 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.,
Старовойт В. Ж , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

8.1.47. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28296
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бондаренко Марії Миколаївні у пров. 7-ому
Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12348 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-4997/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бондаренко Марії Миколаївні у пров. 7-ому Садовому, 24 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -- 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.48. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28366
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Момот Марії Ігорівні у пров. 7-му Садовому,
30-а у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12338 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5002/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Момот Марії Ігорівні у пров. 7-му Садовому, 30-а у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М.уШарій В. В. участі в голосуванні не брали.
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8.1.49. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28305
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Башняк Анастасії Романівні у пров. 7-му
Садовому, 28 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і спору», ПР-12333 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.12.2016 №08/231-5007/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Башняк Анастасії Романівні у пров. 7-му Садовому, 28 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і спору».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В . участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято .

8.1.50. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28302
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ідель Тетяні Василівні у пров. 7-му Садовому,
22 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12356 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5023/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ідель Тетяні Василівні у пров. 7-му Садовому, 22 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».

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

«утрималось»

-

З

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

8Л .51. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28316
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пилипенку Євгену Ігоровичу у пров. 7-ому
Садовому, 39 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12359 від 19.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.12.2016 №08/231-5020/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пилипенку Євгену Ігоровичу у пров. 7-ому Садовому, 39 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.1.52. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28136
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Швець Тамарі Василівні на вул. Совській, 25
у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-12252 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.12.2016 №08/231-4961/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянці Швець Тамарі Василівні на вул. Совській, 25 у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

8.2.

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

8.2.1. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

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 1. Л. Картавого.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016
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. Під час голосування за підтримку проекту
рішення рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести 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» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування , архітектури та
землекористування , на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Міщенко О. Г. участі в голосуванні
не брав.

8.2.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016
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. Під час
голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести 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» на чергове засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.

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

Депутат Київської міської ради Міщенко О. Г. участі в голосуванні
не брав.
Рішення прийнято.

8.2.3. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-26048
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Строкач Вірі
Іванівні на вул. Смілянській, 1 у Солом'янському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації
індивідуального гаражу» ПР-8880 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 17.02.2016 №08/231-948/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15,03.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено звернення
до Солом ’я нської районної у місті Києві державної адміністрації
щодо можливості передачі земельної ділянки заявниці.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Солом ’я нської районної у місті Києві державної адміністрації від
31.03.2016 №108-4851 щодо відсутності заперечень в наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою заявниці за умови
розроблення проекту землеустрою за її кошти та оплати
земельного податку.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Строкач Вірі Іванівні на вул. Смілянській, 1 у Солом'янському
районі м, Києва для обслуговування та експлуатації індивідуального гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.3.

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

8.3.1. 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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016
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. Ухвалено перенести
розгляд проекту рішення на чергове засідання постійної комісії

Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника заявника.

Земельна ділянка площею 0,64 га - у постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20622
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
комунальному
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 складу 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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016,
оскільки проект рішення підтриманий постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
Ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування,
на яке запросити
представника заявника.

Земельні ділянки площами 0,44 га та 0,67 га - в оренду на 5 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.4.

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

8.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27797
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку "Велика Васильківська 46" на
вул. Великій Васильківській, 46 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку»,
ПР-12323 від 15.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-4994/ПР).

Земельна ділянка площею 0,14 га - у постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07,02.2017’.

8.4.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-28683
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ «БУЛГАКОВ» на вул. Булгакова, 12А у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку»,
ПР-12531 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23176/ПР).

Земельна ділянка площею 0,19 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Римаренко С. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ «БУЛГАКОВ» на вул. Булгакова, 12А у Святошинському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

8.5.

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

8.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25625
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ
ВОЗНЕСІННЯ
ГОСПОДНЬОГО
УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА на просп. 40-річчя Жовтня, 54 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва
культової споруди та недільної школи»,
ПР-9848 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради відЮ.05.2016 №08/231-2078/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 21.12.2016
згідно з витягом №08/292-329 від 13.09.2016 з протоколу засідання
№ 20 від 13.09.2016 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики,
відповідно до якого жодного рішення щодо розгляду проекту
рішення не прийнято.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016 під
час голосування за підтримку та відхилення проекту рішення
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,27га - в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24054
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству
«Київський
завод
«РАДАР»
у
пров. Моторному, 3 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративних та
господарських будівель та споруд», ПР-9487 від 04.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від06.04.2016 №08/231-1684/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 29.06.2016
проект рішення направлено для вивчення робочою групою під
головуванням Міщенка О. Г., згідно з протоколом засідання цієї
робочої групи від 06.09.2016 № 97 постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови надання оновленої довідки
про відсутність заборгованості з орендної плати за землю.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 27.09.2016
було вирішено перенести розгляд проекту рішення, суб ’єкту
подання звернутися до Д П І у Голосіївському районі Головного
управління Д Ф С у м. Києві з проханням надати довідку про
відсутність у заявника заборгованості зі сплати земельного
податку.
Виноситься на
повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
20.12.2016 №05707-23600 та Д П І у Голосіївському районі
Головного управління Д Ф С у м. Києві від 22.11.2016 №5780/9/26-5012-03-09 щодо відсутності у заявника податкового боргу.

Земельна ділянка площею 1,31 га - в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної к о м ісіїя к е заплановано на 07.02.2017.

8.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26784
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Богомолець
Ользі Вадимівні на вул. Генерала Матикіна, 7 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі громадського призначення
(адміністративної будівлі)», ПР-11103 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3544/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,19 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26360
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно-будівельному
кооперативу-товариству
«Космос-2»
на
вул. Метрологічній, 2-а у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування гаражів»,
ПР-11048 від 15.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.08.2016 №08/231-3494/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016 під
час голосування за відкладення розгляду проекту рішення та
направлення його разом з матеріалами справи-клопотання К-26360
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,90 га - в оренду на 3 роки.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02,2017.

8.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27574
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обєднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Чотирнадцятий будинок» на
вул. Бориса Гмирі, 9-а у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку», ПР-11744 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4227/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
розгляд проекту рішення було відкладено до надання заявником
рішення загальних зборів щодо оформлення земельної ділянки в
потійне користування.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення І. Мірошниченка від 04.01.2017 вих.
№08/279/08/042/001 (вх. № 08/379 від 11.01.2017) щодо розгляду
проекту рішення на найближчому засіданні постійної комісії та
надання копії протоколу загальних зборів заявника від
15.09.2016.

Земельна ділянка площею 0,49 га —в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25873
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК СОФТ
ГРУП» на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі», ПР-9853 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
113

міської ради від 11.05.2016 №08/231-2112/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та доручено
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
акт обстеження земельної ділянки з матеріалами фотофіксації.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.10.2016 №057023-19185 щодо надання акта обстеження
земельної ділянки від 28.09.2016 №16-1630-03 та матеріалів
фотофіксації - на ділянці розміщена двохповерхова нежитлова
будівля.

Земельна ділянка площею 0,44 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26795
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників
багатоквартирного
будинку
«Озерний»
на
вул. Гамарника, 43-6 в Оболонському районі м. Києва для
реконструкції,
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку»,
ПР-10449 від 24.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від20.07.2016 №08/231-3128/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання,
на яке запросити представника заявника.

Земельна ділянка площею 0,14 га - в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27013
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Бабаєвій Ламан
Талиб кизи на вул. Автозаводській, 41 в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (об'єкта громадського харчування)»,
ПР-11158 від 25.08.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231~3632/ЇІР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 5 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27014
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Бабаєвій Ламан
Талиб кизи на просп. Оболонському, 14 в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (об’єкту громадського харчування)»,
ПР-10974 від 04.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.08.2016 №08/231-3406/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду на 5 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної к о м ісіїя к е заплановано на 07.02.2017.

8.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26248
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «СТАРКАД» на вул. Зої Гайдай, 4
(літера «А») в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-громадського призначення та надання
послуг населенню», ПР-9524 від 06.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
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міської ради від 07.04.2016 №08/231-1702/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 та
матеріали справи на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286508 від 18.09.2016 з протоколу № 24 від 05.10.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,30 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25827
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному музею
історії України у Другій світовій війні. Меморіальному
комплексу на вул. Лаврській, 24 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування автостоянки
для відвідувачів Національного музею історії України у
Другій СВІТОВІЙ ВІЙ Н І», ПР-9156 від 01.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1273/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 22.03.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити
вищезазначений проект рішення разом з матеріалами справиклопотання на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв 'язку та реклами, звернутися до Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації, звернутися 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:
- листом Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01.04.2016 №105/02-920/9 щодо відсутності
заперечень;
- витягом з протоколу засідання №18 від 23.09.2016 постійної
комісії Київської м іської ради з питань транспорту, зв'язку
та реклами, відповідно до якого проект рішення
підтримано;
- листом Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.04.2016 №2064-3213 щодо результатів проведеної перевірки.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «ЛАКШЕРІ МОТОРЗ ІМПОРТ» від 28.04.2016 вх.

Земельна ділянка площею ОД 8 га - в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25319
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «БЦ БЛ «Башта №5» та товариству з
обмеженою відповідальністю «Приватна колекція історії
туалету» на вул. Рибальській, 22 (літери А, А') у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративних будівель з об'єктами
громадського призначення, офісами та гостьовою
автостоянкою», ПР-8778 від 09.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-914/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з
питань містобудування архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення
та звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки в
оренду. Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.04.2016 №105/02-968/12 щодо врахування при розгляді
проекту рішення особливостей розташування Печерського району,
в якому в умовах ускладненого рельєфу і складної геологічної
ситуації сформовано унікальну історичну забудову.
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з
питань містобудування архітектури та землекористування від
19.04.2016 прийнято рішення відхилити проект рішення відповідно
до статті 120 Земельного кодексу України та повернути справуклопотання К-25319 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Виносився на повторний розгляд засідання комісії 13.07.2016
згідно з листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської дероюавної
адміністрації) від 18.05.2016 №057026-9542 щодо повторного
розгляду справи-клопотання. Ухвалено відкласти розгляд та
направити проект рішення з матеріалами справи-клопотання
К-25319 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, звернутися
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради з проханням провести перевірку стосовно того, яким чином

,

,

відбувалося набуття права власності на частину цілісного
майнового комплексу.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 22.08.2016 №057026-16168 щодо надання
пояснень до проекту рішення;
- листом управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 26.09.2016 №08/230-1976 щодо того,
що проведення перевірки не належить до повноважень
управління;
- витягом №08/292-331 від 13.09.2016 з протоколу засідання
№ 20 від 13.09.2016 постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики,
відповідно до якого проект рішення підтримано із
зауваженнями.

Земельна ділянка площею 0,61 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25239
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНОЦЕНТР
«ЗОРЯНИИ» на вул. Московській/Суворова, 31/33, літ. А
у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежилого будинку-кінотеатру»,
ПР-8672 від 04.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.02.2016 №08/231-737/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
01.03.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання
корупції.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/291500вих від 08.12.2016 з протоколу №11 від 28.03.2016 засідання цієї
комісії, у якому рекомендовано звернутися до Департаменту
культури та Департаменту комунальної власності щодо надання
документів, на підставі яких кінотеатр втратив свій статус
кінотеатру і було змінено його функціональне призначення.
Розглянути повторно після отримання відповідей - інформація про
повторний розгляд відсутня.

Земельна ділянка площею 0,28 га - в оренду на 25 років.

Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.14. 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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні 09.12.2016
згідно з витягом №08/286-454 від 20.09.2016 з протоколу
засідання цієї комісії, відповідно до якого проект рішення
підтриманий. Під час голосування за підтримку проекту рішення
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 3,24 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25726
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ДОЗ» на вул. Фрунзе, 102 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі складу готової продукції»,
ПР-9370 від 25.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.03.2016 №08/231-1504/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 №08/286461 від 20.09.2016 з протоколу № 22 від 14.09.2016 засідання цієї
комісії, відповідно до якого проект рішення знято з розгляду на
прохання заявника.

Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «ДОЗ» від 14.09.2016 вх. N2 08/15443 щодо зняття з
розгляду проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,78 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної к о м ісіїя к е заплановано на 07.02,2017.

8.5.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25356
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Ходжаєву
Яшару Шакіровичу на вул. Волоській, 11а у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку - офісного центру»,
ПР-9283 від 22.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.03.2016 №08/231-1556/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом №08/281-5Ібвих від08.12.2016 з протоколу засідання №23
від 23.08.2016 постійної комісії Київської міської ради з питань
дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції,
відповідно до якого відхилено звернення постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування щодо розгляду проекту рішення у зв'язку з
відсутністю повноважень.

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26590
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Фірма «С» на вул. Мельникова, 52-а у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури
(під'їзд до будівлі станції технічного обслуговування)»,
ПР-10001 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 23.05.2016 №08/231-2277/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
04.10.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до
прийняття рішення постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, зв 'язку та реклами.
Постійна комісія Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами проект рішення підтримала.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26191
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. Дегтярівській, 21 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації
нежитлового приміщення (заготівельно-зварювальний
корпус № 3, склад заготівок)», ПР-10516 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3127/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
ухвалено рішення перенести розгляд проекту рішення на чергове
засідання, на яке запросити представника заявника.

Земельна ділянка площею 1,26 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25745
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обєднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4» на
вул. Івана Франка, 4 у Шевченківському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації житлового будинку»,
ПР-9768 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.04.2016 №08/231-1975/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення, направити
зазначений проект рішення з матеріалами справи-клопотання
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К-25745 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики та заявнику
надати документи, які підтверджують, що всі квартири в
оюитловому будинку є житловими, оскільки є сумніви, що будинок
використовується як адміністративний, а не житловий, а також
надати рішення загальних зборів о б ’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4» щодо вирішення
питання оформлення земельної ділянки в постійне користування
о б ’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Івана
Франка, 4».
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листами ОСББ «Івана Франка, 4» від 02.09.2016 вх.
№08/14846 від 02.09.2016, від 22.09.2016 вх. № 08/15938 та від
28.09.2016 вх. № 31787 щодо надання пояснень до проекту
рішення та копій документів;
- витягом №08/292-330 від 13.09.2016 з протоколу № 20 від
13.09.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики,
відповідно до якого проект рішення підтримано за умови
укладення охоронного договору в місячний термін
(охоронний договір не укладений).

Земельна ділянка площею 0,09 га - в постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24985
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ДЮНА» на вул. Михайлівській, 20
(літера А) у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівлі кафе»,
ПР-9362 від 25.03.2016
(доручення заступника міського голови ~ секретаря Київської
міської ради від 29.03.2016 №08/231-1541/ГІР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення,
направити
зазначений проект рішення з матеріалами справи-клопотання
К-25745 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики, а також звернутися до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016
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№064-8155 щодо результатів перевірки: споруда за вказаною
адресою не відповідає під визначення «тимчасова» та
задовільний санітарно-технічний стан прилеглої території;
- витягом №08/286-428 від 09.09.2016 з протоколу засідання №21
від 31.08.2016 постійної комісії Київської м іської ради з
питань торгівлі. підприємництва та регуляторної політики
відповідно до якого проект рішення підтримано;
- витягом №08/292-289 від 27.09.2016 з протоколу засідання № 21
від 27.09.2016 постійної комісії Київської м іської ради з
питань культури. туризму та інформаційної політики,
відповідно до якого визначено що будівля не є пам'яткою
архітектури.

.

.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.5.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26792
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Конвалія» на просп. Перемоги, 9 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування господарської споруди»,
ПР-10427 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2807/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та доручено
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
акт обстеження земельної ділянки з матеріалами фотофіксації.
Виноситься на
повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.12.2016 №0570291-23814 щодо надання акта обстеження
земельної ділянки від 19.10.2015 №16-2152/10 та матеріалів
фотофіксації - на ділянці одноповерхова адміністративна
господарська споруда.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

8.6.

Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмова у наданні дозволу
на розроблення
ділянок):

8.6.1. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

проекту землеустрою

щодо

відведення земельних

Справа-клопотання К-24040
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Діодорову Володимиру
Григоровичу у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-10608 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3162/ПР).

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

8.6.2. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-23584
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Багрій Ангеліні Василівні
на вул. Цілинній, 37-6 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-10637 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3066/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Багрій Ангеліні Василівні на вул. Цілинній, 37-6 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.3. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-23346
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мохаммеду Абдусу
Саламу на вул. Передовій, 23 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПР-10838 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3161/ПР).

Земельна ділянка площею 0.07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мохаммеду Абдусу Саламу на вул. Передовій, 23 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.4. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-23659
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шевченко Тамарі
Леонідівні у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-10739 від 13.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3160/ПР).

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

8.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22355
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Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Крисько Зінаїді Леонідівні
у пров. Самбірському, 15 а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-10827 від 15.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/231-3226/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Крисько Зінаїді Леонідівні у пров. Самбірському, 15 а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.6. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27144
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олександру
Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському
районі м. Києва для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва», ПР-11177 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3656/ПР).

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

8.6.7. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-23831
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Богданюк Оксані Віталіївні
у пров. Залежному, 15 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель І споруд», ПР-11197 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3660/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Богданюк Оксані Віталіївні у пров. Залежному, 15 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.8. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27143
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олександру
Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському
районі м. Києва для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва», ПР-11182 від 29.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3627/ПР).

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

8.6.9. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-25329
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Цап
Наталії Анатоліївні на вул. Свято-Георгіївській, 14 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-11190 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3651/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016 під
час голосування за підтримку та відхилення проекту рішення
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Цап Наталії Анатоліївні на вул. Свято-Георгіївській, 14 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

8.6.10. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27535
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки фізичній особі - підприємцю
Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на просп. Петра
Григоренка, 29 у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-11155 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3615/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0048 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на
просп. Петра Григоренка, 29 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.11. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27536
Проект рішення «Про відмову у наданні
розроблення проекту землеустрою щодо
земельної ділянки фізичній особі Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на
Гмирі, 5-а у Дарницькому районі м. Києва»,

дозволу на
відведення
підприємцю
вул. Бориса

ПР-11156 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3616/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0032 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на
вул. Бориса Гмирі, 5-а у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.12. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27537
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки фізичній особі - підприємцю
Катеренчуку
Олександру
Анатолійовичу
на
вул. Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-11157 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3617/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0054 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на
вул. Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.13. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-26364
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Конопльову Олександру
Павловичу на вул. Довженка у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11170 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3626/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Конопльову Олександру Павловичу на вул. Довженка у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.14. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-26982
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Аріковій Тетяні Дмитрівні
на просп. Юрія Гагаріна, 14 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаража»,
ПР-10789 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3159/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0043 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Аріковій Тетяні Дмитрівні на просп. Юрія Гагаріна, 14 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято .

8.6.15. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-27649
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зоренко Валентині
Михайлівні у пров. Паровозному, 14 у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПР-11747 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4237/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Зоренко Валентині Михайлівні у пров. Паровозному, 14 у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

8.6.16. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-26734
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Бачеку
Олексію Олександровичу на вул. Керченській у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва
індивідуального гаража», ПР-10045 від 20.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2362/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
проект рішення було підтримано.
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 10.11.2016
проект рішення знято з розгляду та направлено на повторний
розгляд постійною комісією Київської м іської ради з питань
містобудування архітектури та землекористування.

,

Земельна ділянка площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Бачеку Олексію Олександровичу на вул. Керченській у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».
2. Звернутися до Солом "ямської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки

площею 0,01 га у власність для будівництва індивідуального гаража
на вул. Керченській у Солом'янському районі м. Києва громадянину Бачеку
Олексію Олександровичу, як учаснику бойових дій в Афганістані.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Солом7янської районної в місті Києві державної адміністрації.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» —немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

8.6.17. СЛУХАЛИ:
26.01.2017

Справа-клопотання К-26167
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ковтун Тетяні Миколаївні
на вул. Магістральній у Шевченківському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд», ПР-10762 від 14.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.07.2016 №08/231-3259/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ковтун Тетяні Миколаївні на вул. Магістральній у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Рішення прийнято.

8.7.

Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань {надання згоди на поділ
земельної ділянки):

8.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26899
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на поділ земельної ділянки на вул. Василя Жуковського,
22 у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-11508 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4006/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Оверчук О. від 31.10.2016 вх. № 08/0-12656 щодо розгляду
справи за участю представника заявниці.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 24.11.2016
під час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення
рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 0,9705 га громадянці Оверчук Ользі Григорівні.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

8.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26542
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на поділ земельної ділянки комунальної власності
територіальної громади міста Києва на вул. Великій
Васильківській, 57/3 у Печерському районі м. Києва»,
ПР-11344 від 08.09.2016

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 0,8114 га ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ
«УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ».
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02,2017.

9. Повторний розгляд петиції, звернення, справ-клопотань та кадастрових справ,

направлених рішеннями постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування для розгляду робочими
групами, але рішення по яких робочими групами не ухвалені (виносяться на
повторний розгляд, оскільки згідно з ст. 14 п. 6 Положення про постійні комісії Київської
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06,2014 №9/9, термін
вивчення питання робочою групою не може перевищувати ЗО календарних днів з моменту її
утворення. Відповідно до п. 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, термін вивчення питання робочою
групою не мож е перевищувати 15 днів з моменту її утворення).

9.1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд петиції №1749 «Введення мораторію на
забудову території, прилеглої до меж Національного парку
Голосіївський» (автор петиції Юренєв М. Д.) за дорученням
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради ПрокопіваВ. В. від 10.02.2016 №08/КО-1342(п) матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
ухвалено відкласти розгляд петиції та для участі в робочій групі
створеній рішенням постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики 24.02.2016 (витяг з протоколу № 4 від 24.02.2016
№29/288/03-04) з опрацювання винесення в натуру меж НПП
«Голосіївський» з метою подальшого створення навколо нього
буферної зони та введення мораторію на її забудову, делегувати від
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування депутатів Марченка Р. В.,
Зубка Ю. Г., Кримчака С. О., Меліхову Т. І., Назаренка В. Е.,
Негрича М. М. - матеріали додаються.
(петиція №1749 (автор петиції Юренєв М. Д.) та додатки до неї, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 10.02.2016
М08/КО-1342(п) - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Спасибко О. В., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Департаменту міського

благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після
встановлення меж Національного природного парку «Голосіївський»,
вжити організаційно-правові заходи щодо встановлення охоронної зони
навколо Національного природного парку «Голосіївський» з метою
недопущення незаконної забудови на прилеглій навколо о б ’єкта природнозаповідного фонду території.

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

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

9.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд звернення Об’єднання громадян
«Вартові Голосієва» від 10.11.2015 (вх. №08/КО-10945 від
10.11.2015) з проханням скасувати рішення Київської міської
ради від 01.11.2012 №322/8606 «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
Службі
безпеки
України
на
вул. Полковника Потєхіна, 9 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва житлових будинків» - матеріали
додаються.
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.12.2015 №057021-21451.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.12.2015
ухвалено відкласти розгляд звернення та направити його на розгляд
робочою групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21516
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «БУДМАШ» договору оренди
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування виробничої бази на вул. Інженерній, 2 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-8368 від 15.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.01.2016 №08/231-421/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочої
групи під головуванням С. О. Кримачака.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 15.04.2010 №79-6-00753 (зі змінами, внесеними
договором про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від
23.05.2014 №78) площею 0,1149 га, площею 0,4003 га, площею 0,1148 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20427
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
малому приватному підприємству фірмі «ДУКАТ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе (прибудова до житлового будинку)
на просп. 40-річчя Жовтня, 118/1 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до нього», ПР-8467 від 22.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.01.2016 №08/231-506/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з тїтань
містобудування, архітектури та землекористування 22.03.2016
розгляд питання було відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики. Відповідно до витягу з
протоколу № 14 від 27.04.2016 (реєстр, від 16.05.2016№08/286-205)
засідання цієї постійної комісії проект рішення підтримано.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням О. Г. Міщенка.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 25.10.2007 №79-6-00547 площею 0,0100 га та внести
зміни до нього, а саме:
слова «для будівництва, експлуатації і обслуговування кафе (прибудова до
житлового будинку)» замінити словами «для експлуатації та обслуговування
кафе (прибудова до житлового будинку)».
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26336
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
ТОВ
«РЕСТОРАННОРОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «КАЗАНОВА» на
вул. Юрія Шумського, За у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
рекреаційного призначення та благоустрою зеленої зони»,
ПР-9256 від 21.03.2016
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(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.03.2016 №08/231-1387/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04,2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням Рослякова В. В., а також ухвалено
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли:
- витяг від 01.07.2016 з протоколу засідання № 17 від 15.06.2016
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано;
- лист Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2016
щодо того, що на земельній ділянці розташовані будівлі
ресторанного комплексу «Казанова» та територія знаходиться
в задовільному санітарно-технічному стані.

Земельна ділянка площею 0,22 га - в оренду на 25 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

9.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26326
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи Краснова, 25 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва
багатофункціонального житлового комплексу»,
ПР-9670 від 14.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.04.2016 №08/231-1895/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 05.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням С. О. Кримачака.

Земельна ділянка орієнтовною площею 3,19 га - у постійне користування.

Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25718
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП-ГРУП» на вул. Симона
Петлюри, 5 (літ. Б, літ. В) у Шевченківському районі
м.
Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
господарських споруд», ПР-9304 від 23.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.03.2016 №08/231-1457/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації. Д о постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшли:
- лист Шевченківської РДА від 02.06.2016 №109/01/38-4654, яка
не заперечує щодо відведення земельної ділянки;
- лист Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.062016
№064-5201 щодо неможливості проведення перевірки у зв 'язку з
тим, що обмежений доступ до земельної ділянки.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням БанасаД. М.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5100
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки фізичній особі - підприємцю Буряк
Валентині Василівні для експлуатації та обслуговування
магазину на вул. Сім’ї Сосніних, 146 у Святошинському
районі м. Києва», ПР-9224 від 11.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.03.2016 №08/231-1372/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
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політики (витяг №08/286-202 від 16.05.2016 з протоколу засідання
№ 14 від 27.04.2016).
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням О. Г. Міщенка.

Земельна ділянка площею 0,1236 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

9.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20902
Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладеного між
Київською міською радою та приватним підприємством
«Фірма «Вікторія» від 06.03.2004 № 63-6-00104 (з
урахуванням договору про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 08.04.2005 № 63-6-00236), та
надання дозволу на опрацювання можливості продажу
земельної ділянки (або продажу права її оренди) на
земельних торгах», ПР-10285 від 08.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2572/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-343 від 07.07.2016 з протоколу засідання
№ 18 від 22.06.2016).
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 Петровця О. Ф.

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної ділянки
площею 4,5013 га, укладений між Київською міською радою та приватним
підприємством «Фірма «Вікторія» від 06.03.2004 № 63-6-00104 (з урахуванням
договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
08.04.2005 № 63-6-00236), та надати дозвіл на опрацювання можливості
продажу земельної ділянки (або продажу права її оренди) на земельних торгах.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23076
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок відкритому акціонерному товариству
«Київенергоремонт» на Парковій дорозі,
12 у

Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування існуючих будинків та споруд відпочинку»,
ПР-9532 від 06.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.04.2016 №08/231-1704/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13,09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. 77. Кісільова.

Земельні ділянки площами 0,97 га та 0,14 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

9.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25694
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛТ МАЙ ЕР ГРУП» на
просп. Московському, 44 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівель культурнооздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей», ПР-9718 від 15.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.04.2016 №08/231-1893/ПР).
Проект рішення паралельно розглянуто постійною комісією
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та
спорту, відповідно до витягу N208/285-119 від 26.05.2016 з
протоколу засідання цієї комісії № 12 від 18.05.2016 ухвалено
відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення
постійною
комісією
Київської
міської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. 77. Кісільова.

Земельна ділянка площею 0,15 га - в оренду на 10 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7459
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»
земельної ділянки
для
спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
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комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-9906 від 04.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/231-2223/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням Петровця О. Ф.

Земельна ділянка площею 0,0202 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.2017.

9.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7458
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-9972 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2256/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьований та підтриманий
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням Петровця О. Ф.

Земельна ділянка площею 0,0136 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7457
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛОЛІСЖИТЛОБУД»
земельної
ділянки
для
спорудження житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-9971 від 17.05.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2255/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьований та підтриманий
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням Петровця О. Ф.

Земельна ділянка площею 0,0138 га - в оренду на 15 років.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.15. СЛУХАЛИ:

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

Земельна ділянка площею 0,85 га - у постійне користування.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07.02.2017.

9.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21416
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
фізичній особі - підприємцю Чирченку Павлу Івановичу
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування художньої майстерні та
магазину
на
Дніпровській
набережній, 5а
у
Дніпровському районі м. Києва» ПР-11022 від 10.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.08.2016 №08/231-3487/ПР).
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою

групою під головуванням В. В. Рослякова.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 10.08.2004 №66-6-00180 площею 0,0068 га.
Питання не було розглянуто та розглядатиметься на наступному
засіданні постійної комісії, яке заплановано на 07,02.2017.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
• • рішення
•
• •• комісії
• ••• Київської
'■’/* ••
•• міської
*
•• ради з питань
висновки та інші
постійної
містобудування, архітектури та землекористування
10. СЛУХАЛИ: Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування архітектури та землекористування
В. Е. Назаренка щодо розгляду депутатського звернення
депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від
17.01.2017 №08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017)
щодо будівництва житлового будинку на вул. Алішера-Навої,
55 у Дніпровському районі м. Києва - матеріали додаються.
(депутатське звернення депутата Київської міської ради М. М. Буділова (від
17.01.2017№08/279/08/017/693 (вх. №08/774 від 17.01.2017) - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Буділов М. М., Назаренко В. Е., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Петровець О. Ф., Меліхова Т. І.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша пропозиція заступника голови постійної комісії О. В. Харченка створити робочу групу для детального вивчення питання будівництва

житлового будинку на вул. Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі
м. Києва;
друга пропозиція члена постійної комісії В. Е. Назаренка:
- звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання контрольної

картки тимчасового порушення благоустрою та негайного приведення
земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі
м. Києва до належного стану (прибрати паркан тощо);
-

звернутися до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з дорученням не видавати містобудівних умов та обмежень

забудови земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському
районі м. Києва, а також доручити при розгляді заяви на отримання
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Алішера
Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва включити до складу робочої
наради депутата Київської міської ради В. Е. Назаренка;

- звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та
до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання декларації
на початок виконання будівельних робіт на вул. Алішера Навої, 55 у
Дніпровському районі м. Києва;
- звернутися до Головного управління Національної поліції в м. Києві та до
Генеральної прокуратури України щодо встановлення охорони на
земельній ділянці на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі
м. Києва на період роботи робочої групи та вивчення питання в Київській
міській раді, а також забезпечити дотримання спокою та порядку;
третя пропозиція депутата Київської міської ради М. М. Буділова звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо термінового проведення
перевірки фактичного використання земельної ділянки на вул. Алішера
Навої\ 55 у Дніпровському районі м. Києва та рекомендувати
призупинити дію контрольної картки тимчасового порушення
благоустрою №16040093-Дн (замовник ТОВ «ЦЕНТРОБУДСЕРВІС»,
виконавець робіт ТОВ «ЮННА КОНСТРАКШЕН») у зв язку із
громадським супротивом.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кісільова І. П., Турця В. В., Харченка О. В., Галицької
О. С.у Банаса Д. М., Назаренка В. Е.у Петровця О. Ф. для додаткового
вивчення фактів, викладених у депутатському зверненні депутата
Київської міської ради М. М. Бу ділова (від 17.01.2017 N208/279/08/017/693 (вх.
№08/774 від 17.01.2017) щодо будівництва житлового будинку на вул.
Алішера-Навоїу 55 у Дніпровському районі м. Києва. За визначення головою
робочої групи депутата Назаренка В. Е.
2. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балейко І. М., Михайленко В. О.,
Шарій В. В.у Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію члена
постійної комісії В. Е. Назаренка щодо звернень до Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації% до Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та до Департаменту з питань
державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до
Головного управління Національної поліції в м. Києві та до Генеральної
прокуратури України.
2. Голосували: за звернення до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання
контрольної картки тимчасового порушення благоустрою та негайного
приведення земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському
районі м. Києва до належного стану (прибрати паркан тощо);
- за звернення до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з дорученням не видавати містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі
м. Києва, а також доручити при розгляді заяви на отримання містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у
Дніпровському районі м. Києва включити до складу робочої наради депутата
Київської міської ради В. Е. Назаренка;
- за звернення до Державної архітектурно-будівельної інспекції
України та до Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання
декларації про початок виконання будівельних робіт на вул. Алішера Навої, 55
у Дніпровському районі м. Києва;
V
- за звернення до Головного управління Національної поліції в м. Києві
та до Генеральної прокуратури України щодо встановлення охорони на
земельній ділянці на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва
на період роботи робочої групи та вивчення питання в Київській міській раді,
а також щодо забезпечення дотримання спокою та порядку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 6 (Міщенко О. Г., Харченко О. В., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Кісільов /. 77.,
Банас Д. М., Баленко І. М., Михайленко В. ОСтаровойт В. М,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючий повторно виніс на голосування другу пропозицію члена
постійної комісії В. Е. Назаренка щодо звернень до Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), до Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та до Департаменту з питань
державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до
Головного управління Національної поліції в м. Києві та до Генеральної
прокуратури України.
3. Голосували: за звернення до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання
контрольної картки тимчасового порушення благоустрою та негайного
приведення земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському
районі м. Києва до належного стану (прибрати паркан тощо);
- за звернення до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з дорученням не видавати містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі
м. Києва, а також доручити при розгляді заяви на отримання містобудівних
умов та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Алішера Навої, 55 у
Дніпровському районі м. Києва включити до складу робочої наради депутата
Київської міської ради В. Е. Назаренка;
- за звернення до Державної архітектурно-будівельної інспекції України
та до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо відкликання декларації
про початок виконання будівельних робіт на вул. Алішера Навої, 55 у
Дніпровському районі м. Києва;
- за звернення до Головного управління Національної поліції в м. Києві
та до Генеральної прокуратури України щодо встановлення охорони на
земельній ділянці на вул. Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва
на період роботи робочої групи та вивчення питання в Київській міській раді,
а також щодо забезпечення дотримання спокою та порядку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Петровець О. Ф., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає,
«утрималось» - 6 (Міщенко О. Г., Харченко О. В., Банас Д. М., Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Кісільов І. П
Бродський В. Я., Баленко І. М., Михайленко В. О.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Ріш ення не прийнят о.

Головуючий виніс на голосування третю пропозицію депутата Київської
міської ради М. М. Буділова щодо звернення до Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
термінового проведення перевірки фактичного використання земельної
ділянки та встановлення факту знищення зелених насаджень на вул. Алішера
Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва та щодо рекомендацій

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) призупинити дію контрольної картки тимчасового порушення
благоустрою №16040093-Дн (замовник ТОВ «ЦЕНТРОБ УДСЕРВІС»,
виконавець робіт ТОВ «ЮННЛ КОНСТРАКШЕН») у зв'язку із громадським
супротивом.
УХВАЛИЛИ: Звернутися до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо термінового
проведення перевірки фактичного використання земельної ділянки та
встановлення факту знищення зелених насаджень на вул. Алішера Навої,
55 у Дніпровському районі м. Києва та рекомендувати Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
призупинити дію контрольної картки тимчасового порушення
благоустрою №16040093-Дн (замовник ТОВ «ЦЕНТРОВУДСЕРВІС»,
виконавець робіт ТОВ «ЮННА КОНСТРАКШЕН») у зв'язку із
громадським супротивом.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ: Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної
Сотні - Музей Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної
Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування меморіальномузейного комплексу» (справа-клопотання К-28887, ПР-12712
від 20.01.2017, доручення заступника міського голови —
секретаря Київської міської ради від 20.01.2017 №08/231250/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
20.01.2017 №08/231-250/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною запискою
та додатками до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Прокопів В. В., Станков О. В., Швець Т. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей
Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у
Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
меморіально-музейного комплексу».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Кісільов /. П.,
Турець В. В.у Старовойт В. М., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято .

12. СЛУХАЛИ: Проект рішення «Про передачу у власність громадянамчленам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції у приватну власність земельних
ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському
районі м. Києва» (кадастрова справа А-22814, ПР-12715 від
23.01.2017, доручення заступника міського голови —секретаря
Київської міської ради від 23.01.2017 №08/231-257/ПР) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
23.01.2017 №08/231-257/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною запискою
до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бондаренко В. В., Міхнюк О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу у власність
громадянам-членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції у приватну власність земельних ділянок для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Кісільов /. /7.,
Турець В. В.у Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючий Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування ,
архітектури та землекористування О. В. Харченка щодо повернення до
обговорення проекту рішення «Про передачу у власність громадянам - членам

сімей загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції у
приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих
будинків, господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі
м. Києва» (кадастрова справа А-22814, ПР-12715 від 23.01.2017, доручення
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23.01.2017
№08/231-257/ПР).

Голосували: за повернення до обговорення проекту рішення «Про передачу у
власність громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції у приватну власність земельних ділянок для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу у власність
громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції у приватну власність земельних ділянок для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування архітектури та
землекористування О. В. Харченка щодо розгляду протоколу
№230 від 30.12.2016 засідання робочої групи, створеної
16.11.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування.
архітектури
та
землекористування з розгляду листа депутата Київської
міської ради О. В. Харченка (вх. №08/19862 від 16.11.2016),
щодо
розгляду
питання
забудови
за
адресою:
вул. А. Малишка, 9 у Дніпровському районі м. Києва матеріали додаються.
(протокол засідання робочої групи від 27.12.2016 (реєстр.№230 від 30.12.2016)
- на 2-ох арк.)

Питання не було розглянуто та розглядаті
засіданні постійної комісії\ яке заплановано на 07.02.201,

ся на наступному

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий
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Постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування
Міщенку О. Г.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ОКРЕМА ДУМКА
Депутата Київської міської ради Картавого І. Л. до протоколу засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування,
яке відбулося 24 та 26 січня 2017 року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 24 січня
2017 року, розглядався проект рішення Київської міської ради (питання
порядку денного № 7.3.5): «Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 19.11.2008 № 91-6-00823 (з урахуванням договору від 20.12.2016
№ 1320)» (ПР-12680 від 19.01.2017 року до справи А-23109).
Відповідно до п. 1 вищезазначеного проекту рішення пропонується
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.11.2008 № 91-600823 (з урахуванням договору від 20.12.2016 № 1320) площею 3,0087 га
(кадастровий номер 8000000000:91:119:005), укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Ел-Інвест»
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного
комплексу з об’єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом по
вул. Глибочицькій, 43 у Шевченківському районі м. Києва у зв’язку з
переходом права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу від
30.08.2016 № 1441), а саме: замінити сторону договору «товариство з

, обмеженою відповідальністю «Ел-Інвест» на сторону «товариство з
обмеженою відповідальністю «Гамма консалт» (справа А-23109).
Хочу зазначити, що статтею 120 Земельного кодексу України
передбачено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю
або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи,
припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на
якій розташовані ці об’єкти.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір
оренди припиняється в разі набуття права власності на житловий будинок,
будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою
земельній ділянці.
Враховуючи зазначені правові норми, можна дійти висновку, про те,
що договір оренди земельної ділянки від 19.11.2008 № 91-6-00823
(з урахуванням договору від 20.12.2016 № 1320) укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛ-Інвест»
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного
комплексу з об’єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом на
вул. Глибочицькій, 43 у Шевченківському районі м. Києва припинено, у
зв’язку з набуттям права власності на майно ТОВ «Гамма консалт», яке має
право відповідно до законодавства на оренду зазначеної земельної ділянки,
що реалізується шляхом прийняття Київською міською радою відповідного
рішення про передачу в оренду земельної ділянки.
Крім того, відповідно до статті 8і Закону України «Про оренду землі»
право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не
може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного
капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті
випадків.
Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної
власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене
орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате,
на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо
таке відчуження передбачено первинним договором оренди.
Крім того, відкритим залишається питання щодо законності набуття
права власності на незавершене будівництво, адже до прийняття об’єкта
новоствореного нерухомого майна в експлуатацію та його державної
реєстрації право власності на цей об’єкт не виникає; ст. 331 ЦК не
передбачена можливість визнання права власності на недобудоване нерухоме
майно в судовому порядку (постанови Верховного Суду України від
19 вересня 2011 року у справі № 3-82гс11 та від 27 травня 2015 року у справі
№ 6-159цс15).

Враховуючи наведене, у товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕЛ-Інвест» відсутні правові підстави відчужувати право оренди земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Гамма консалт».
Відповідно до результатів розгляду зазначеного проекту рішення
постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування ухвалила рішення підтримати даний проект рішення.
Отже, принципово не погоджуюсь з рішенням, прийнятим на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 24 січня 2017 року «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 19.11.2008 № 91-6-00823 (з
урахуванням договору від 20.12.2016 № 1320)» (ПР-12680 від 19.01.2017 року
до справи А-23109).

депутат Київської міської ради

Іван Картавий

В цьому документі
пронумеровано та прошито
151 сторінка.
Голова постійної комісії
Київської міськоїруфизапитань
містобудування?ррхрпектурй та
землекористшанн.

О. Г. Міщенко
Секретар постійної комісії
Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування

І.Л. Картавий

