КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

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

тел./факс (044) 202-73-09

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

від 28.02.2017
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, кім. 1017, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О. Г.
Кісільов І. П.
Турець В. В.
Харченко О. В.
Картавий І. Л.
Баленко І. М.
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.
Кримчак С. О.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.
Назаренко В. Е.
Негрич М. М.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.

- голова постійної комісії, головуючий;
- перший заступник голови
- (з питань землекористування);
- заступник голови постійної комісії;
- заступник голови постійної комісії;
- секретар постійної комісії;
- члени постійної комісії

Росляков В. В.
Шарій В. В.
Всього присутні 20 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю.

Запрошені:
Спасибко О. В.
Антоненко П. Д.
Кутняк С. В.
Мірошниченко І. М.
Новіков О. О.
Бохняк В. Я.
Пишняк В. П.
Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Мосійчук Ю. А.

Свистунов О. В.

Мілованова Я. О.

Грєбєнніков В. Г.

Андрущенко Т. О.

Титаренко О. Л.

- заступник голови Київської
адміністрації
депутати Київської міської ради;

міської

державної

директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
директор Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник
начальника
управління
регулювання
забудови міста - начальник відділу регулювання
забудови центральних районів міста Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
головний спеціаліст відділу регулювання забудови
центральних районів міста управління регулювання
забудови міста Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
головний спеціаліст відділу регулювання забудови ліво
та правобережних районів міста управління
регулювання
забудови
міста
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
головний спеціаліст відділу регулювання забудови ліво
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Македон В. М.,
Логвиненко А. В.
Негода М. М.
Дюжев С. А.
Черепинчук А.П.
Козюберда Н.М.
Новак С.І.
Валін А.В.
Тимченко А.С.
Тимченко С.Г.
Сидоренко В.
Куляша О.Л.
Копач М.М.
Писаненко Л.Ю.
АгееваВ.В.
Шевченко О.
Левченко Н.
Фурсенко
Бугров М.В.
Цап Н.А.
Фролов А.О.
Бєлов О.В.
Маланін В. О.
Маланін О.А.
Артеменко Г.М.
Ковиня О.А.
Лихошва В.І.
Гусар С.В.
Козлов В.М.
Лапін В. А.
Михайлюк О.В.
Кобринський В.П.
Тарасенко М.Г.
СопікВ.С.
Петраківська О.М.
Шупік Л.І.
Романчук О.В.
Любарець В.В.

та правобережних районів міста управління
регулювання
забудови
міста
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
представник комунальної організації «Інститут
Генерального плану м. Києва»;
представник комунальної організації «Інститут
Генерального плану м. Києва»;
представник комунальної організації «Інститут
Генерального плану м. Києва»;
головний спеціаліст Інституту архітектурного
менеджменту;
по кадастровій справі А-21336;
по кадастровій справі А-20313;
по кадастровій справі А -17592;
по кадастровій справі А-22927;
по кадастровій справі А-21410;
представник громадськості;
по кадастровій справі А-22338;
по кадастровій справі А-22338;
по справі-клопотанню К-27150;
представник громадськості;
по справі-клопотанню К-29032;

по кадастровій справі П-8535;
по справі-клопотанню К-25329;
представник громадськості;
по кадастровій справі А-20427;
по кадастровій справі П-9472;
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

кадастровій справі П-9420;
кадастровій справі А-22157
кадастровій справі А-18224
кадастровій справі А-21949
кадастровій справі А-9721;
кадастровій справі А-22379
кадастровій справі А-12401
кадастровій справі А-22598
кадастровій справі А-22640
кадастровій справі А-29719
справі-клопотанню К-26937;
справі-клопотанню К-27545;
справі-клопотанню К-26899;
кадастровій справі А-22656;
З

Кобзюк Ю.Ю.
Нестеренко В.М.
Бондар В.М.
Машовець С.О.
Горай С.
Заточна Л.Г.
Мізюк М.І.
Блідченко Н.І.
Гапієнко О.М.
Гунько М.І.
Мельченко Л.
Мартинчук В.Ю.
Мельник В.М.
Осіпа Р.А.
Русецький О.І.
Дмітрієв О.
Ступа О.О.
Картозія Л.Ш.
Машовець С.О.
Гуділіна І.М.
Бригадир С.Я.
Іщенко О.П.
Романчук 0 .
Цап Н.А.
Обрядин В.
Кравченко І.
Місюренко Є.В.

- по кадастровій справі А-21326;
- по справі-клопотанню К-26281;
- по питанню 4 порядку денного;

- по кадастровій справі Д-7605;
- по кадастровій справі А-23154;
- представник громадськості по ДПТ реструктуризації
промрайону «Борщагівський-1»;
- член
антикорупційної ради
Київської міської
державної адміністрації;
- представник громадськості;
- представник громадськості по ДПТ реструктуризації
промрайону «Борщагівський-1»;
- представник громадськості по
- ДПТ реструктуризації промрайону «Борщагівський-1»;
- представник громадськості по петиції № 5194;
- автор петиції № 5194;
- по кадастровій справі Д-7083;
- представники громадськості по п.4 порядку денного;

-

представник ТОВ «ТУЕЛЬ ПАРК»;
по справі-клопотанню К-26899;
по справі-клопотанню К-25329;
по справі-клопотанню К-28267;
по кадастровій справі А 19719
по справі-клопотанню К-28267.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
28. 02.2017
1. Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану території
реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся
Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському
районі м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 22.02.2017 №08/231-480/ПР) матеріали додаються.
2. Розгляд проекту рішення «Про затвердження змін до детального плану
території району Теремки III у Голосіївському районі м. Києва» за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
22.02.2017 № 08/231-482/ПР) - матеріали додаються.
3. Розгляд петиції №5194 «Зняти з розгляду проект детального плану території
житлового масиву Святошин-2 м. Києва. Не дозволити порушення
законодавства України і Генерального плану розвитку Києва. Зберегти 40 га
лісу», автор петиції Ступа Олег Олегович (доручення Київського міського
голови Кличка В. В. від 15.02.2017 №08/КО-175б(п) з урахуванням листа
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17.02.2017 №006-297 -м ат еріали додаються.
4. Розгляд місцевої ініціативи щодо незаконного будівництва багатопаливної
автозаправної станції на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у
Дарницькому районі м. Києва (розірвати договір оренди, укладений між
Київською міською радою та ТОВ «ГУЕЛЬ ПАРК», припинити право
користування земельною ділянкою та надати вказаній земельній ділянці
статус скверу) (лист управління з питань децентралізації, розвитку місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків секретаріату
Київської міської ради від 02.02.2017 №08/1917) (громадська ініціатива від
27.01.2017 вх. №08/КО-Ю35) з урахуванням депутатського звернення
В. Бохняка від 15.02.2017 вх. №08/2749 щодо створення робочої групи з
питань самочинного будівництва автомобільної заправки на перетині
вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової - матеріали додаються.
5. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу парку відпочинку земельним
ділянкам на вул. Метрологічній, 14-д та на пров. Феофанівському, 14-6 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської
ради О. Гелевея та І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови -

6. Розгляд проекту рішення «Про включення земельної ділянки на проспекті
Перемоги, 140 до складу парку відпочинку на вул. Ф. Пушиної у
Святошинському районі міста Києва» за поданням депутатів Київської
міської ради 77. Антоненка та І. Мірошниченка (доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 10.11.2016 №08/2314586/ПР) - матеріали додаються.
7. Розгляд проекту рішення «Про відмову Товариству з обмеженою
відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд» у поновленні
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського, соціально-культурного призначення та
підземним паркінгом, площею 5 270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у
Печерському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
С. Гусовського та О. Балицької (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 19.01.2017 №08/231-189/ПР) матеріали додаються.
8. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 16.10.2003 №91-6-00168» за поданням депутатів Київської міської
ради І. Кісільова та О. Петровця (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 01.02.2017 №08/231-323/ПР) матеріали додаються.
9. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Євгена Сверстюка у Дніпровському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради О. Петровця (доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 №08/2313981/ПР) - матеріали додаються.

10. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління
правового
забезпечення
діяльності
Київської міської ради
матеріали додаються.
10.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
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» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 06.02.2017 №08/230-247 (ПР-11197 від
30.08.2016, справа-клопотання К-23831, доручення заступника міського

10.2. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 06.02.2017 №08/230-246 (ПР-11190
від 30.08.2016, справа-клопотання К-25329, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 31.08.2016
№08/231-3651/ПР) - матеріали додаються.
10.3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 07.02.2017
№08/230-260 (ПР-11479 від 22.09.2016, кадастрова справа А-22536,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 26.09.2016 № 08/231-3949/ПР) - матеріали додаються.
10.4. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-600287, укладеного між Київською міською радою та Київською міською
радою профспілок для експлуатації та обслуговування спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного
спорту на вул. Прирічній, 30 (затока «Собаче гирло») в Оболонському
районі м. Києва» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 16.02.2017 №08/230-349
(ПР-11615 від 28.09.2016, кадастрова справа А-22656, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
28.09.2016№ 08/231-4008/ПР) - матеріали додаються.
10.5. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду
та затвердження містобудівної документації в м. Києві» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 16.02.2017 №08/230-342 (доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 11.04.2016 №08/2311 755/ПР) - матеріали додаються.
10.6. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «С»
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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)» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 17.02.2017 № 08/230-353 (ПР-10001 від 18.05.2016, справаклопотання К-26590, доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 23.05.2016 №08/231-2277/ПР) - матеріали
додаються.
10.7. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 20.02.2017
№08/230-367 (ПР-9281 від 22.03.2016, кадастрова справа Є-1321,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 23.03.2016 № 08/231-1428/ПР) - матеріали додаються.
10.8. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНСТИТУТ
РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Ливарській, 1 літ. «А» в Оболонському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.02.2017 №08/230-376 (ПР-12096 від 18.11.2016,
кадастрова справа А-4726, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 21.11.2016 №08/231-4671/ПР) матеріали додаються.

11. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
11.1. Розгляд кадастрових справ (надання/передача - юридичні особи).
11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи).
11.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них).
11.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок).
11.5. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок, поділ земельних ділянок
та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок).
11.6. Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок).
11.7. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради).

11.8. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою, затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок).
11.9. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
11.10. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
11.11. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
11.12. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).

12. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
12.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельних ділянок,
надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельних ділянок та надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
12.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ земельної
ділянки, надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
12.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни).
12.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни).
12.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні, комунальні
підприємства).
12.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства).
12.7. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи).
12.8. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи).
12.9. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмови у наданні
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок).
13. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
13.1.
Протокол засідання робочої групи від 21.12.2016 (реєстр. №21 від
10.02.2017), створеної на засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування для додаткового
вивчення місцевої ініціативи щодо повернення у власність територіальної
громади міста Києва земельних ділянок, розташованих в межах 100 м від
прибережної захисної смуги р. Дніпро, зони охоронюваного ландшафту та
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пам'ятки об’єкта культурної спадщини місцевого значення - «Історичний
ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» №2600189, №560-Кв. Згідно з
Генеральним планом Києва-2020 створити рекреаційно-спортивний парк від
Броварського проспекту до Русанівських садів у Дніпровському районі
м. Києва (вх. №08/КО-12518 від 27.10.2016) - матеріали додаються,

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
14. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Кримчака С. О. щодо
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської
міської ради «Про поновлення договору оренди земельної ділянки та
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, укладених між
Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДАГРОСЕРВІС» (ПР-12974 від 27.02.2017,
кадастрова справа А-23258, доручення Київського міського голови від
27.02.2017 № 08/231-551/ПР).
Голосували: за включення до проекту порядку денного проекту рішення
Київської міської ради «Про поновлення договору оренди земельної ділянки
та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, укладених між
Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДАГРОСЕРВІС».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

15. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо
включення до проекту порядку денного його листа від 27,02,2017
№ 08/279/08/166-484 з проханням звернутися до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) стосовно передбачення можливості розірвання
договорів оренди земельних ділянок в односторонньому порядку в таких
випадках:
орендар використовує земельну ділянку способами, що суперечать екологічним вимогам;
орендар використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням;
орендар систематично не сплачує орендну плату (протягом півроку);
орендар порушує строки завершення забудови земельної ділянки, встановлені п. 8.4
договору;
орендар здійснює без згоди орендодавця передачу або відчуження права користування
земельною ділянкою третім особам.

Голосували: за включення до проекту порядку денного листа члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. від 27.02.2017№ 08/279/08/166-484.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М. Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
16. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо
включення до проекту порядку денного листа гр. Овчаренка О.М., власника
земельної ділянки на пров. Серпуховському, 7 у Голосіївському районі
(кадастровий номер 82:101:027) про врахування в проектних рішеннях
детального плану території в межах вулиці Саперно-Слобідської, проспекту
Науки у Голосіївському районі міста Києва містобудівної ініціативи, а саме:
комплексного освоєння території на перетині провулку Феодосійського та
вулиці Саперно-Слобідської в частині будівництва багатоповерхового
секційного житлового будинку з закладами громадського обслуговування та
багаторівневим гаражем (вх. № 08/0-2199 від 27.02.2017).
Голосували: за включення до проекту порядку денного листа гр. Овчаренка
О.М., власника земельної ділянки на пров. Серпуховському, 7 у
Голосіївському районі (кадастровий номер 82:101:027) про врахування в
проектних рішеннях детального плану території в межах вулиці СаперноСлобідської, проспекту Науки у Г олосіївському районі міста Києва
містобудівної ініціативи, а саме: комплексного освоєння території на перетині
провулку Феодосійського та вулиці Саперно-Слобідської в частині
будівництва багатоповерхового секційного житлового будинку з закладами
громадського обслуговування та багаторівневим гаражем (вх. № 08/0-2199 від
27.02.2017).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану
території
реструктуризації
промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса,
вулиць
Г ероїв
Космосу,
Жмеринської,
залізниці
у
Святошинському районі м. Києва» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської
ради
від
22.02.2017
№ 08/231-480/ПР)
матеріали додаються.

Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов листзаперечення депутата Київської міської ради В. Пишняка від 28.02.2017
вх. №08/3591 проти затвердження проекту «Про затвердження
детального
плану
території реструктуризації
промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м. Києва»
оскільки будівництво на підставі такого детального плану території
порушить права мешканців Святошинського району міста Києва;
- лист громадянина Русецького О. І. від 28.02.2017 вх. №08/Р-2238 з
проханням зняти з розгляду проект рішення «Про затвердження
детального
т ану
території реструктуризації
промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу,
Жмеринської,
залізниці у
Святошинському районі
м. Києва».
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
50-ти арк., лист від 28.02.2017 вх. №08/3591 на 5-ти арк., лист від 28.02.2017
вх. № 08/Р-2238 на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.,
Логвиненко А. В., Свистунов О. В.,
Спасибко О. В., Русецький О. І., Мельченко Л., Меліхова Т. І., Мартинчук В.
Ю., Балицька О. С., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Пишняк В. П.,
Антоненко П. Д., Харченко О. В., Левченко Л.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції:
перша пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
щодо зняття з розгляду проекту рішення «Про затвердження
детального
плану
території
реструктуризації
промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м. Києва»;
друга пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
щодо відхилення проекту рішення «Про затвердження детального
плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в
межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської,
залізниці у Святошинському районі м. Києва», а також щодо звернення
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
проханням відкликати завдання на проектування та розірвати договір
із проектною організацією - розробником містобудівної документації
товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ».
третя пропозиція заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О. В. щодо зняття з розгляду проекту рішення
«Про затвердження детального плану території реструктуризації
промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса,
вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському
районі м. Києва» та щодо повернення його до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання із
залученням громадськості
1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. щодо зняття з розгляду проекту рішення «Про
затвердження детального плану території реструктуризації промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Зубко Ю. Г.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 9
(Міщенко О. Г., Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Михайленко В. О.,
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої пропозиції
щодо зняття з розгляду проекту рішення «Про затвердження детального
плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах
проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у
Святошинському районі м. Києва» голова постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо відхилення
проекту рішення «Про затвердження детального плану території
реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся
Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському
районі м. Києва», а також щодо звернення до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з проханням відкликати
завдання на проектування та розірвати договір із проектною організацією
- розробником містобудівної документації товариством з обмеженою
відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ».
2. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про затвердження
детального
плану
території
реструктуризації
промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м. Києва» та
звернення до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
проханням відкликати завдання на проектування та розірвати договір із

проектною
організацією розробником містобудівної документації
товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 13
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В,, Баленко І. М,
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки другої пропозиції
щодо відхилення проекту рішення «Про затвердження детального плану
території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах
проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у
Святошинському районі м, Києва», а також щодо звернення до
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
проханням відкликати завдання на проектування та розірвати договір із
проектною організацією - розробником містобудівної документації
товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О, Г, виніс на голосування
пропозицію заступника голови Київської міської державної адміністрації
Спасибка 0,В, щодо зняття з розгляду проекту рішення «Про
затвердження детального плану території реструктуризації промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м, Києва» та
повернення його до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання із залученням громадськості,
УХВАЛИЛИ: За пропозицією заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О, В, зняти з розгляду проект рішення «Про
затвердження детального плану території реструктуризації промрайону
«Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв
Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м, Києва» та
повернути його до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання із залученням громадськості,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

2

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

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження змін до
детального плану території району Теремки III у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням заступника
голови
Київської
міської
державної
адміністрації
О. Спасибка, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 22.02.2017 №08/231482/ПР - матеріали додаються.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист від
Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської
області від 28.02.2017 вх. № 08/3556 з проханням включити до порядку
денного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 28.02.2017 розгляд
звернення Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району
Київської області за участю представника сільської ради громадянина
Русецького О. І.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
56-ти арк., лист від 28.02.2017 вх. №08/3556 на 2-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Негода М. М., Свистунов О. В.,
Зубко Ю. Г., Русецький О. І., Спасибко О. В., Непоп В. І., Шарій В. В.,
Балицька О. С., Назаренко В. Е., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження змін до
детального плану території району Теремки III у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«утрималось» - 2 (Балицька О. С., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради
участі в голосуванні не брали.

Негрич М. М., Римаренко С. Г.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд петиції №5194 «Зняти з розгляду проект детального
плану території житлового масиву Святошин-2 м. Києва. Не
дозволити порушення законодавства України і Генерального
плану розвитку Києва. Зберегти 40 га лісу», автор петиції
Ступа Олег Олегович (доручення Київського міського голови
Кличка В. В. від 15.02.2017 №08/КО-1756(п) з урахуванням
листа виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 17.02.2017 №006-297 матеріали додаються.
(електронна петиція №5194 громадянина Ступи О. О., доручення Київського
міського голови В. Кличка від 15.02.2017 №08/КО-1756 (п), лист виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
17.02.2017 № 006-297 на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Ступа О. О., Турець В. В., Антоненко П. Д.,
Дмітрієв О., Свистунов О. В., Меліхова Т. І., Харченко О. В., Москаль Д. Д.,
Спасибко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати петицію №5194 про зняття з розгляду проекту
детального плану території житлового масиву Святошин-2 м. Києва.
2. Направити зазначену петицію до Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для врахування при розробці детального
плану території житлового масиву Святошин-2 зауважень та вимог
громадськості, викладених у петиції\
3. Звернутися до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
з проханням провести службове
розслідування щодо законності підстав та процедури укладання договору
на розробку детального плану території житлового масиву Святошин-2
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із
проектною організацією товариством з обмеженою відповідальністю
«ТЕРРА ПРОДЖЕКТ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Михайленко В. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд місцевої ініціативи щодо незаконного будівництва
багатопаливної автозаправної станції на перетині вулиць
Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі
м. Києва (розірвати договір оренди укладений між Київською
міською радою та ТОВ «ГУЕЛЬ ПАРК», припинити право
користування земельною ділянкою та надати вказаній
земельній ділянці статус скверу) (лист управління з питань
децентралізації,
розвитку
місцевого
самоврядування,
регіональних та міжнародних зв 'язків секретаріату Київської
міської ради від 02.02.2017 №08/1917 (громадська ініціатива
від
27.01.2017
вх.
№08/КО-Ю35)
з
урахуванням
депутатського звернення В. Бохняка від 15.02.2017 вх.
№08/2749 щодо створення робочої групи з питань
самочинного будівництва автомобільної заправки на перетині
вул.
Ревуцького
та
вул.
Анни
Ахматової
матеріали додаються.
(лист
управління
з
питань
децентралізації,
розвитку
місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв ’я зків секретаріату Київської
міської ради від 02.02.2017 № 08/1917 з додатками до нього на 21-му арк.;
місцева ініціатива від 27.01.2017 вх. №08/КО-Ю35 та підписні листи неї на
154-ох арк.; депутатське звернення депутата Київської міської ради

В. Бохняка від 15.02.2017 вх. №08/2749 з додатками до нього на 5-ти арк.; лист
члена постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування С. Кримчака від 28.02.2017 №08/3622 на
1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Машовець С. О., Гуділіна І. М., Горай С. Д.,
Носенко О., Новіков О. О., Іщенко О., Мірошниченко І. М., Бохняк В. Я.
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. озвучив лист члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кримчака С. О. про неможливість брати участь в обговоренні
питання незаконного будівництва багатопаливної автозаправної станції на
перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва у
зв'язку з наявністю конфлікту інтересів у питаннях, пов’язаних з публічним
акціонерним товариством «Концерн Галнафтогаз», яке ймовірно є замовником
будівництва на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому
районі м. Києва (вх. №08/3622 від 28.02.2017).

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд місцевої ініціативи щодо незаконного
будівництва
багатопаливної
автозаправної
станції
на
перетині
вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва
(розірвати договір оренди укладений між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК», припинити
право користування земельною ділянкою та надати вказаній земельній ділянці
статус скверу).
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Негрича М, М., Кісільова /. /7., Михайленка В. О
Римаренка С. Г., Картавого /. Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Михайленка В. О.
3, Звернутися до Держ авної архітектурно-будівельної інспекції України
з проханням надати інформацію щодо виданих дозвільних документів на
будівництво багатопаливної автозаправної станції на перетині вулиць
Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва та надати
документи, на підставі яких було видано дозвільні документи на зазначене
будівництво, а також провести перевірку правомірності будівництва на
перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі
м. Києва та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів
реагування.
4, Звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з проханням надати інформацію про видані містобудівні
умови та обмеження забудови земельної ділянки на перетині вулиць
Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва, а також
надати документи, на підставі яких вони були видані

5. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для проведення перевірки фактичного
стану земельної ділянки на перетині вулиць Ревуцького та Анни
Ахматової у Дарницькому районі м. Києва та у разі виявлення порушень
вжити відповідних заходів реагування.
6. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
надання інформації та всіх документів по земельній ділянці на перетині
вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва, яка
використовується товариством з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ
ПАРК».
7. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи та надходження відповідей Департаментів та
Держ авної архітектурно-будівельної інспекції України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Кримчак С. О., Ш арій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
і
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу парку
відпочинку земельним ділянкам на вул. Метрологічній, 14-д та
на пров. Феофанівському, 14-6 у Голосіївському районі
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
О. Гелевея та І. Мірошниченка, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від
07.10.2016№ 08/231-4187/ПР - матеріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист представника ТОВ «Новий
дім» та ТОВ «Конкорд-К» Сидоренко В. В. від 27.02.2017 вх. №08/3486 з
проханням відкласти розгляд проекту рішення до прийняття остаточного
рішення господарськими судами України.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
17-ти арк., лист від 27.02.2017 №08/3486 з додатками на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко
Сидоренко В. В.

О.

Г.,

Мірошниченко

І.

М.,

Меліхова

Т.

І.,

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - пропозиція депутата Київської міської ради Мірошниченка І. М.
щодо підтримання проекту ріш ення;
друга - пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О.Г. щодо
відкладення розгляду проекту рішення «Про надання статусу парку відпочинку
земельним ділянкам на вул. Метрологічній, 14-д та на пров. Феофанівському, 14-6

у Голосіївському районі м. Києва» до вирішення в судових інстанціях питань
щодо скасування рішення Київської міської ради від 28.07.2016 М 879/879 «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007 №79-6-00521,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Конкорд-К» на підставі рішення Київської міської ради від
15.03.2007 №304/965» та від 28.07.2016 №880/880 «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 20.07.2007 № 79-6-00522, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ «НОВИЙ Д ІМ » на підставі рішення Київської міської ради від
15.03.2007 №2307/968».
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання статусу парку
відпочинку земельним ділянкам на вул. Метрологічній, 14-д та у
пров. Феофанівському, 14-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Банас Д. М., Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Римаренко С. Г., участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення
«Про
надання
статусу
парку
відпочинку
земельним
ділянкам
на
вул. Метрологічній, 14-д та на пров. Феофанівському, 14-6 у Голосіївському
районі м. Києва» до вирішення в судових інстанціях питань щодо скасування
рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №2879/879 «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007 Л279-6-00521, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Конкорд-К» на підставі рішення Київської міської ради від 15.03.2007
№2304/965» та від 28.07.2016 №2880/880 «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 20.07.2007 №2 79-6-00522, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ
«НОВИЙ ДІМ » на підставі рішення Київської міської ради від 15.03.2007
№2307/968».
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання статусу парку
відпочинку земельним ділянкам на вул. Метрологічній, 14-д та у пров.
Феофанівському, 14-6 у Голосіївському районі м. Києва» до вирішення в
судових інстанціях питань щодо скасування рішення Київської міської
ради від 28.07.2016 №2879/879 «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 20.07.2007 Л279-6-00521, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд-К» на
підставі ріш ення Київської міської ради від 15.03.2007 №2304/965» та від

28.07.2016 №880/880 «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 20.07.2007 № 79-6-00522, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «НОВИЙ
ДІМ» на підставі рішення Київської міської ради від 15.03.2007
№307/968».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий І. Л.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Римаренко С. Г.
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про включення земельної ділянки
на проспекті Перемоги, 140 до складу парку відпочинку на
вул. Ф. Пушиної у Святошинському районі міста Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради П. Антоненка та
І. Мірошниченка, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 10.11.2016 №08/2314586/ПР - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської
ради з питань екологічної політики.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про включення земельної ділянки
на проспекті Перемоги, 140 до складу парку відпочинку на вул. Ф. Пушиної у
Святошинському районі міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Непоп В. /., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не
брали.
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про відмову Товариству з
обмеженою
відповідальністю «Виробничо-будівельна
компанія «Градобуд» у поновленні договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями
громадського,
соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом, площею 5 270 кв. м на
вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради С. Гусовського та
О. Бсиїицької, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 19.01.2017 №08/23120

189/ПР - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
48-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мосійчук Ю. А., Балицька О. С., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову Товариству з
обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд» у
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями
громадського, соціально-культурного призначення та
підземним паркінгом, площею 5 270 кв. м на вул. Анрі Барбюса у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Михайлснко В. О
Негрич М. М., Непоп В. /., Римаренко С. Г. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 16.10.2003 №91-6-00168» за поданням
депутатів Київської міської ради І. Кісільова та О. Петровця,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської
ради
від
01.02.2017
№08/231-323/ПР
матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
21-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Кісільов І. П., Картавий І. Л.,
Зубко Ю. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 16.10.2003 №91-6-00168».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Євгена Сверстюка у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Петровця, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 №08/2313981/ПР) - матеріали додаються.

(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Євгена Сверстюка у Дніпровському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

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

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради
«Про 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» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.02.2017 №08/230-247, ПР-11197 від 30.08.2016, справаклопотання К-23831, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 31.08.2016
№ 08/231-3660/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 06.02.2017 №08/230-247, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.02.2017 №08/230-247\ та за повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «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» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Харченко О. В.).

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

10.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради
«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» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.02.2017 №08/230-246, ПР-11190 від 30.08.2016, справаклопотання К-25329, доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради від 31.08.2016 №08/2313651/ПР - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 06.02.2017 №08/230-246, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.02.2017 №08/230-246, та повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «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» -11, «проти» - немає, «утрималось» 1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Негрич М. М.у
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
10.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради
«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» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської

міської ради від 07.02.2017 №08/230-260, ПР-11479 від
22.09.2016,
кадастрова справа А-22536,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 26.09.2016 №08/231-3949/ПР - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 07.02.2017 №08/230-260, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього —на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
07,02.2017 №08/230-260, та відхилити проект рішення Київської міської
ради «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» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного між Київською
міською радою та Київською міською радою профспілок
для експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячоюнацької спортивної ніколи олімпійського резерву з
вітрильного спорту на вул. Прирічній, ЗО (затока «Собаче
гирло») в Оболонському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 16.02.2017 №08/230-349,
ПР-11615 від 28.09.2016, кадастрова справа А-22656,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 28.09.2016 №08/231-4008/ПР —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 16.02.2017 №08/230-349, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г. Балицька О. С., Картавий І. Л., Любарець В. В.,
Харченко О. В., Мосійчук Ю. А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:

перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Балицької О'. С. щодо
підтримки зауважень, викладених у правовому висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 16.02.2017 №08/230-349, та
відхилення проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного між Київською
міською радою та Київською міською радою профспілок для експлуатації та
обслуговування
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
ніколи
олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30 (затока «Собаче
гирло») в Оболонському районі м. Києва».
друга - щодо відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02.2017 №08/230-349, та підтримання проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного між
Київською міською радою та Київською міською радою профспілок для
експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
ніколи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30 (затока
«Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва».
1. Голосували: за підтримку зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02.2017
№08/230-349, та відхилення проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного
між Київською міською радою та Київською міською радою профспілок для
експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
ніколи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30
(затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Кісільов І. П., Картавий І. Л., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Назаренко В. Е.), «проти» - немає,
«утрималось» - 9 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Харченко О. В., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
Звернутися до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
проханням зареєструвати право комунальної власності територіальної
громади м. Києва на спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу
олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, ЗО (затока
«Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва та надати мотивовану
відповідь з цього питання.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання зауважень,
викладених у правовому висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради, та відхилення проекту рішення, голова

постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування другу
пропозицію: щодо відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02,2017№08/230-349, та підтримання проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02.2017№08/230-349, та підтримання проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного
між Київською міською радою та Київською міською радою профспілок для
експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
ніколи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30
(затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Кісільов І. П., Харченко О. В., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Римаренко С. Г., Шарій В. В.),
«проти» - немає, «утрималось» - 6 (Міщенко О. Г., Турець В. В.,
Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М ., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В. 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 заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В. щодо
повернення до обговорення питання 10.4 порядку денного: повторний розгляд
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного між Київською
міською радою та Київською міською радою профспілок для експлуатації та
обслуговування
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
школи
олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30 (затока «Собаче
гирло») в Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 16.02.2017 №08/230349.
Голосували: за повернення до повторного розгляду проекту рішення Київської
міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
18.07.2005 №2 78-6-00287, укладеного між Київською міською радою та
Київською міською радою профспілок для експлуатації та обслуговування
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з
вітрильного спорту на вул. Прирічній, ЗО (затока «Собаче гирло») в
Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 16.02.2017№08/230-349.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Картавий І.Л.,
Балицька О. С., Назаренко В.Е.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Кримчак С. О.,
Негрич М. М ., Непоп В. І., Кісільов І. 77., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про затвердження Тимчасового порядку розроблення,
підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 16.02.2017 №08/230-342 (доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 11.04.2016 №08/231-1755/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради
«Про затвердження Тимчасового порядку розроблення, підготовки до
розгляду та затвердження містобудівної документації в м. Києві» від
16.02.2017 №08/230-342, проект рішення Київської міської ради «Про
затвердження Тимчасового порядку розроблення, підготовки до
розгляду та затвердження містобудівної документації в м. Києві» від
11.04.2016 № 08/231-1755/ПР з пояснювальною запискою та додатки
до нього - на 56-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02.2017 № 08/230-342 та повторно підтримати проект рішення «Про
затвердження Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду та
затвердження містобудівної документації в м. Києві» з рекомендаціями, а
саме:
-в преамбулі проекту рішення в назві Закону України після слова
«самоврядування» доповнити буквою та словом «в Україні»;
-пункти 2.19 та 2.20 розділу II Тимчасового порядку розроблення,
підготовки до розгляду та затвердження містобудівної документації в
м. Києві виключити. Пункт 2.21. вважати відповідно пунктом 2.19.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради
«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'єкта транспортної інфраструктури
(під'їзд до будівлі станції технічного обслуговування)» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 17.02.2017 № 08/230353, ПР-10001 від 18.05.2016, справа-клопотання К-26590,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 23.05.2016 №08/231-2277/ПР —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 17.02.2017 №08/230-353, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17,02,2017 № 08/230-353у та відхилити проект 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)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І, М., Кримчак С, О,,
Негрич М, М, , Непоп В, /., Петровець О, Ф., Росляков В, В, участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

10.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 20.02.2017 №08/230367, ПР-9281 від 22.03.2016, кадастрова справа Є-1321,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 23.03.2016 №08/231-1428/ПР —
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.02.2017 №08/230-367, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.02.2017 №08/230-367, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

10.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Ливарській, 1 літ. «А» в Оболонському районі
м. Києва» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.02.2017
№08/230-376
(ПР-12096 від
18.11.2016,
кадастрова справа А-4726, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 21.11.2016
№08/231-4671/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.02.2017 №08/230-376 , проект рішення з пояснювальною
запискою до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.02.2017 №08/230-376, та повторно підтримати проект рішення «Про
передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНСТИТУТ
РОЗВИТКУ
ПЕРЕДОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»
земельної ділянки
для
будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Ливарській, 1 літ. «А» в Оболонському районі м. Києва», з урахуванням
рекомендацій, викладених в протоколі засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування № 2 від 07.02.2017.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.

Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
11.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):

11.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-2445
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СУПЕРМАШ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Михайла Максимовича, 2 (літ. Е) у Голосіївському
районі м. Києва», ПР-11152 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3645/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0704 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «СУПЕРМАШ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Михайла
Максимовича, 2 (літ. Е) у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Галицька О. С., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

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

11.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3999
Проект рішення «Про передачу громадянці Мороз Оксані
Сергіївні земельної ділянки для реконструкції та
обслуговування
адміністративно-офісної
будівлі
на
вул.
Жилянській,
41а
у
Голосіївському
районі
м. Києва», ПР-12723 від 26.01.2017,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.01.2017 №08/231-305/ПР.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянки Мороз О. С. від 28.02.2017 вх. №08/М-2259 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«реконструкції».

Земельна ділянка площею 0,0715 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

зо

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мороз
Оксані Сергіївні земельної ділянки для реконструкції та обслуговування
адміністративно-офісної будівлі на вул. Жилянській, 41а у Голосіївському
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту
рішення виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«реконструкції та», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7544
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Компо груп» земельної ділянки для
обслуговування та експлуатації виробничо-складської
будівлі на вул. Приколійній, 22-а у Дарницькому районі
м. Києва», ПР-12799 від 14.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.02.2017 №08/231-399/ПР).

Земельна ділянка площею 1,3671 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. зазначене питання знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-23019
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину
Дубенку
Сергію
Сергійовичу
для
експлуатації та обслуговування магазину-кафе з літнім
майданчиком на вул. Оноре де Бальзака, 63 у
Деснянському районі м. Києва», ПР-12546 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23180/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Земельна ділянка площею 0,0109 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Дубенку Сергію Сергійовичу для експлуатації та обслуговування
магазину-кафе з літнім майданчиком на вул. Оноре де Бальзака, 63 у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.9
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Непоп В. І., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

11.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7316
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Енерговентиляція» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничої бази на вул. Магнітогорській,
1 у
Деснянському районі м. Києва», П Р -10588 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2926/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Енерговентиляція» від 09.02.2017 вх. №08/2441 щодо
долучення до матеріалів справи витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та врахування його при розгляді
проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,2499 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Енерговентиляція» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази на
вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В. О.).

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

11.1.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22355
Проект рішення «Про надання Релігійній громаді
християнської пресвітеріанської помісної церкви «Шлях
Життя» у Оболонському районі м. Києва земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування молитовного
будинку на просп. Оболонському, 52-6 в Оболонському
районі м. Києва», П Р -10287 від 08.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 №08/231-2594/ПР).

Земельна ділянка площею 0,4694 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання Релігійній
громаді християнської пресвітеріанської помісної церкви «Шлях Життя» у
Оболонському районі м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування молитовного будинку на просп. Оболонському, 52-6 в
Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-22355 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа Д-8019
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Комплекс Рибальський» земельної
ділянки для житлової та громадської забудови на
вул. Електриків, 21-23 у Подільському районі м. Києва»,
П Р -12800 від 14.02.2017
(доручення Київського міського голови від 15.02.2017 №08/231406/ПР).

Земельна ділянка площею 3,4548 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Комплекс Рибальський» земельної ділянки для
житлової та громадської забудови на вул. Електриків, 21-23 у Подільському
районі м. Києва».

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

-
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Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

11.1.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-23158
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ
ІНВЕСТБУД» та громадянину Дерев’янку Андрію Яковичу
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
громадського
призначення
на
просп. Перемоги, 136-ж (літ. А) у Святошинському районі
м. Києва», П Р -12896 від 22.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.02.2017 №08/231-479/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0470 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ ІНВЕСТБУД» та
громадянину Дерев'янку Андрію Яковичу для експлуатації та обслуговування
нежитлової
будівлі
громадського
призначення
на
просп. Перемоги, 136-ж (літ. А) у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

11.1.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7499
Проект рішення «Про передачу громадській організації
«Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земель загального користування (дороги,
проїзди,
будівлі
охорони)
на вул.
Медовій
у
Солом'янському районі м. Києва», П Р -10632 від 08.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3024/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельні ділянки площами 0,8490 га, 1,1052 га, 0,4785 га - у приватну
власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадській
організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом'янського району
м. Києва земель загального користування (дороги, проїзди, будівлі охорони)
на вул. Медовій у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.1.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22384
Проект рішенім «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС-ЦЕНТР
«ЛІГА»
для
експлуатації
та
обслуговування
нежитлової
будівлі
(інженерного
корпусу)
на
вул.
Тимофія
Шамрила,
23
у
Шевченківському районі м. Києва», П Р -11571 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4085/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1976 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР
«ЛІГА» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (інженерного
корпусу) на вул. Тимофія Шамрила, 23 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М.9 Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.1.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22617
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТЕРНА» для обслуговування адміністративної будівлі
на вул. Великій Житомирській, 19-6 у Шевченківському
районі м. Києва», П Р -11825 від 17.10.2016
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради від 18.10.2016 №08/231-4342/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1351 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЕРНА»
для обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській,
19-6 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-22617 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
11.1.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7411
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРІАН ІНВЕСТ» для
експлуатації громадськоадміністративного
комплексу
на
вул.
Богдана
Хмельницького, 38 у Шевченківському районі м. Києва»,
П Р -12718 від 25.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.01.2017 №08/231-289/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1839 га - в оренду на 20 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІАН ІНВЕСТ»
для експлуатації громадсько-адміністративного комплексу на вул. Богдана
Хмельницького, 38 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /
юридичні особи):
11.2.1. СЛУХАЛИ:

передача -

Кадастрова справа А-22315
Повторний 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
м. Києва», ПР-12523 від 04.01.2017

районі

(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23165/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.01.2017
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на доопрацювання
робочою групою під головуванням О. Г. Міщенка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 04.02.2017 (реєстр. № 20 від
07.02.2017), відповідно до якого ухвалено підтримати проект
рішення за умови коригування цільового призначення земельної
ділянки, а саме: для будівництва і обслуговування малоповерхового
багатоквартирного житлового будинку, та відкласти винесення
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження плану зонування або детального плану цієї
території.

Земельна ділянка площею 0,0399 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Підтримати 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».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балеико І. М.у Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7030
Повторний 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», ПР- 12678
від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 19.01.2017 №08/231-238/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017
ухвалено підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме: в
назві та по тексту проекту рішення виключити з цільового
призначення земельної ділянки слово «будівництва».
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/28946 від 08.02.2017 з протоколу №3 від 07.02.2017 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту,
зв'язку та реклами, відповідно до якого проект рішення
підтримано з рекомендаціями, а саме: виключити з назви та по
тексту проекту рішення слово «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,1938 г а - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання висновку постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, викладеного у протоколі №3
від 07.02.2017 засідання цієї комісії;
друга - озвучена членом постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліховою Т. І. - щодо
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 земельну ділянку для продажу на земельних
торгах (аукціоні).
1. Голосували: за підтримку висновку постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами, викладеного у протоколі №3 від
07.02.2017 засідання цієї комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Галицька О. С., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.
Негрич М. М,. Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання першої
пропозиції, 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 Меліхової Т. І.
щодо відхилення проекту рішення «Про передачу приватному підприємству
ФІРМІ «ВОЛНА» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту
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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 земельну ділянку для продажу на земельних
торгах (аукціоні).
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству ФІРМІ «В ОДНА» 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 земельну ділянку для продажу на земельних торгах (аукціоні).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Кісільов І. П., Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О. Михайленко В. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Турець В. В.,
Баленко І. М. Негрич М. М,. Шарій В. В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято

11.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7083
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ
ДІМ
«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД»
земельної
ділянки
для
реконструкції будівель - нежитлових приміщень
торговельного призначення з подальшою експлуатацією
на площі Оболонській, 6 в Оболонському районі
м. Києва», П Р -11444 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3915/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
04.10.2016 питання було знято з розгляду.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи ТОВ «ТД «Глорія Трейд» від 14.02.2017 вх. №08/160(з) щодо
включення проекту рішення до порядку денного засідання постійної
комісії та з проханням запросити на засідання комісії директора
ТОВ «ТД «Глорія Трейд», від 28.02.2017 № 08/3605 з проханням під
час розгляду кадастрової справи Д-7083 ознайомити членів
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування з інформацією викладеною в

Земельна ділянка площею ОД497 га - в оренду на 10 років.
Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. перед початком розгляду цього
питання ознайомив членів постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування із зверненням директора
товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ-ТРЕЙД»
Картозії Л. ПІ., яке надійшло до постійної комісії (вх. 08/3605 від 28.02.2017).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картозія Л. Ш., Михайленко В. О., Турець В. В.,
Назаренко В. Е., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ-ТРЕЙД»
земельної ділянки для реконструкції будівель-нежитлових приміщень
торговельного призначення з подальшою експлуатацією на площі
Оболонській, 6 в Оболонському районі м. Києва» у зв ’язку із відсутністю
затвердженого плану зонування або детального плану цієї території
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», а також враховуючи те, що на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 21,12,2016
підтримано проект рішення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на площі Оболонській, 6 в Оболонському районі м, Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Михайленка В, О, та на
земельній ділянці фактично відсутнє нерухоме майно,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7802
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВТП ЛАНГОРА» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та експлуатації об’єктів дорожнього
сервісу із знесенням, в межах червоних ліній, будівель та
споруд
та
влаштування
в’їздів,
виїздів
на
вул. Сирецькій, 33 у Подільському районі м. Києва»,
ПР-12319 від 15.12.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.12.2016 №08/231-4975/ПР.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист від 22.11.2016 вх. №08/20292 ТОВ «ВТП ЛАНГОРА», щодо

викладення цільового призначення земельної ділянки у такій
редакції, а саме: «для обслуговування та експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу із знесенням, в межах червоних, ліній будівель
та споруд та влаштування в'їздів-виїздів».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме: в
назві та по тексту проекту рішення викласти цільове призначення
земельної ділянки у такій редакції «для обслуговування та
експлуатації об'єктів дорожнього сервісу із знесенням, в межах
червоних ліній, будівель та споруд та влаштування в'їздів, виїздів»,
враховуючи звернення заявника від 22.11.2016 вх. №08/20292.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/28948 від 08.02.2017 з протоколу №3 від 07.02.2017 засідання
постійною комісії Київської міської ради з питань транспорту,
зв я зк у та реклами, відповідно до якого проект рішення
підтримано з рекомендаціями а саме: виключити з назви та по
тексту проекту рішення слово «будівництво».

,

Земельна ділянка площею 0,1540 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений у протоколі засідання
цієї постійної комісії №3 від 07.02.2017 (витяг №08/289-48 з протоколу № З
від 07.02.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв 'язку та реклами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.2.5. 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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної
комісії 24.01.2017-26.01.2017 згідно з витягом №08/286-644 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. Ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та
звернутись до 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).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
- Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)від 24.02.2017 № 0641831 за результатами перевірки стану території;
- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.02.2017 № 057027-3548 з наданими матеріалами
обстеження земельної ділянки на вул. Оболонській, 34 у
Подільському районі м. Києва;

Земельна ділянка площею 0,0170 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Меліхова Т. /. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

11.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7605
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМІ «ПРЕСТО, ЛТД» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
громадського призначення на вул. Волинській, 60 у
Солом'янському районі м. Києва», П Р -11130 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3534/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «ФІРМІ ПРЕСТО, ЛТД» від 14.09.2016 вх. №08/15418
щодо розгляду справи у найближчий термін.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
опрацювання постійній комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/28631 від 02.02.2017 з протоколу № 1 від 25.01.2017 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею ОД 157 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ПРЕСТО, ЛТД» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
громадського призначення на вул. Волинській, 60 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

11.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6620
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод» для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об'єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства на вул. Миру, 12, 17 у
Святошинському районі м. Києва»,
ПР-11907 від 24.10.2016,
доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.10.2016 №08/231-4428/ПР.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено підтримати проект рішення з рекомендаціями, а саме: в
назві та по тексту проекту рішення викласти цільове призначення
земельної ділянки у такій редакції: «для обслуговування та
ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства,
експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд»,
враховуючи звернення заявника від 27.10.2016 вх. №08/18504 та
№08/18512.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/289-

47 від 08.02.2017 з протоколу №3 від 07.02.2017 засідання
постійною комісії Київської міської ради з питань транспорту,
з в 'язку та реклами, відповідно до якого проект рішення
підтримано з рекомендаціями, а саме: виключити з назви та по
тексту проекту рішення слово «будівництво».

Земельна ділянка площею ІД 103 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений у протоколі засідання
цієї постійної комісії №3 від 07,02.2017 (витяг №08/289-47 з протоколу № З
від 07.02.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв 'язку та реклами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

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

11.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок, внесення змін до договорів оренди земельних ділянок):
11.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21326
Розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству
«Корчуватський
комбінат
будівельних матеріалів» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування виробничого
комбінату на вул. Червонопрапорній, 34 у Голосіївському
районі м. Києва та внесення змін до нього», ПР-10848 від
20.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/231-3166/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 11.08.2004 №82-6-00213 площею 0,0173 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «Корчуватський комбінат
будівельних матеріалів» замінити словами «публічне акціонерне товариство
«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

виробничого комбінату на вул. Червонопрапорній, 34 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до нього» з рекомендаціями, а саме: в назві та по
тексту проекту рішення слова «на вул. Червонопрапорній» замінити
словами «на вул. Пирогівський шлях» (відповідно до рішення Київської
міської ради від 8 жовтня 2015 року № 128/2031 «Про повернення історичних
назв, перейменування та найменування вулиць, провулку у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22823
Про поновлення приватному підприємству «ВАЛ»
на 10 років договору оренди земельної ділянки від
07.12.2006
№79-6-00455
площею
0,3037
га для
будівництва, експлуатації та обслуговування громадського
туалету та об’єктів громадського харчування при в’їзді до
Державного музею народної архітектури та побуту
України у Голосіївському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.02.2017 №08/2055).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити приватному підприємству «ВАП» на 10 років договір
оренди земельної ділянки від 07.12.2006 №79-6-00455 площею 0,3037 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування громадського туалету та об’єктів
громадського харчування при в’їзді до Державного музею народної
архітектури та побуту України у Голосіївському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
07.12,2006 №79-6-00455 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20118

Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «СУПЕРМАШ» договорів
оренди
земельних
ділянок
для
експлуатації
та
обслуговування складських будівель на вул. Михайла
Максимовича, 2 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до них», П Р -11563 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4039/ПР).

О

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договори оренди
земельних ділянок від 27.09.2010 №79-6-00782 площею 0,0553 га та №79-600783 площею 0,1989 га, та внести зміни до них, а саме:
слова «вул. Онуфрія Трутенка, 2» замінити словами «вул. Михайла
Максимовича, 2».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Мосійчук Ю. А., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «СУПЕРМАШ» договорів оренди земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування складських будівель на
вул. Михайла Максимовича, 2 у Голосіївському районі м. Києва та внесення
змін до них».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
участі в голосуванні не брали.
Р іш ення прийнят о.

11.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21442
Розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки споживчому товариству
«ІНБУД» для експлуатації та обслуговування виробничої
бази на вул. Бориспільській, 19 у Дарницькому районі
м. Києва», ПР-9672 від 14.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2069/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 11.02.2005 №63-6-00216 площею 1,3348 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко
Бродський В. Я., Непоп В. І., Картавий І. Л.

В.

Е.,

Мосійчук

Ю.

А.,

УХВАЛИЛИ: 1. П оновит и споживчому товариству «ІНБУД» на 10 років договір
оренди земельної ділянки від 11.02.2005 №63-6-00216 площею 1,3348 га для
експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Бориспільській, 19 у
Дарницькому районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.02.2005 №63-6-00216 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14681
Розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство
«ДЕМЕТРА»
для
будівництва та
обслуговування
тимчасового збірно-розбірного торговельного павільйону з
благоустроєм прилеглої території на вул. Бориспільській, 1
у Дарницькому районі м. Києва», ПР- 9827 від 21.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2011/ПР).

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 20.07.2004 №63-6-00142 площею 0,1434 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Сільськогосподарське підприємство «ДЕМЕТРА» для будівництва та
обслуговування тимчасового збірно-розбірного торговельного павільйону з
благоустроєм прилеглої території на вул. Бориспільській, 1 у Дарницькому
районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-14681 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
належного стану земельної ділянки.
4.
Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
47

відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації%
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20485
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «АУРІГЕР» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації і
обслуговування зони відпочинку, готелю з кафе та
майданчиком для автотранспорту на перетині вулиць
Маршала Жукова та Шолом-Алейхема у Деснянському
районі м. Києва та внесення змін до нього», ПР-8520
від 26.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.01.2016 №08/231-590/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «АУРІГЕР» від 07.02.2017 вх. № 08/2187 щодо поновлення
договору оренди без внесення змін щодо цільового призначення
земельної ділянки.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 28.01.2005 №62-6-00192 площею 0,1974 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Колективне підприємство благодійно-комерційна-виробнича фірма
«СПІВЧУТТЯ» замінити словами «Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУРІГЕР», слова у підпункті 2.1 пункту 2 «для будівництва, експлуатації і
обслуговування зони відпочинку з павільйоном (кафе) та гостьовим
майданчиком для автотранспорту» замінити словами «для будівництва,
експлуатації і обслуговування зони відпочинку, готелю з кафе та майданчиком
для автотранспорту».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«АУРІГЕР» на 1 0 років договір оренди земельної ділянки від 28.01.2005 №626-00192 площею 0,1974 га для будівництва, експлуатації і обслуговування
зони відпочинку з павільйоном (кафе) та гостьовим майданчиком для
автотранспорту на перетині вулиць Маршала Жукова та Шолом-Алейхема у
Деснянському районі м. Києва, враховуючи звернення заявника.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 28.01.2005

№62-6-00192 з урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії
від 28.02.2017.
3.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду
щодо
поновлення
товариству з
обмеженою
відповідальністю «АУРІГЕР» договору оренди земельної ділянки від
28.01,2005 №62-6-00192 на 10 років для будівництва, експлуатації і
обслуговування зони відпочинку з павільйоном (кафе) та гостьовим
майданчиком для автотранспорту на перетині вулиць Маршала Жукова
та Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до
нього, а саме: слова «Колективне підприємство благодійно-комерційнавиробнича фірма «СПІВЧУТТЯ» замінити словами «Товариство з
обмеженою відповідальністю «АУРІГЕР», а також щодо приведення умов
договору у відповідність до законодавства у порядку, передбаченому
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015
№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Бродський В. Я., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

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

11.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22631
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «МЕГА» договору оренди
земельної ділянки для будівництва та експлуатації зони
короткочасного відпочинку з об'єктом громадського
харчування (кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському
районі м. Києва», П Р -12278 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4929/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 27.02.2006 №62-6-00309 (із змінами, внесеними
договором від 25.09.2013 №4572) площею 0,4175 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «МЕГА»
на 3 роки договір оренди земельної ділянки від 27.02.2006 №62-6-00309 (із
змінами, внесеними договором від 25.09.2013 №4572) площею 0,4175 га для
будівництва та експлуатації зони короткочасного відпочинку з об'єктом

громадського харчування (кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському районі
м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.02,2006 №62-6-00309 (із змінами, внесеними договором від 25.09.2013
М 4572) на 3 роки та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

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

11.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22338
Про поновлення на 1 рік Національній акціонерній
компанії «Нафтогаз України» договору оренди земельної
ділянки від 01.09.2005 №66-6-00291 площею 3,2946 га для
завершення будівництва, подальшої експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул.
Митрополита
Андрея
Шептицького,
2
у
Дніпровському районі м. Києва.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.01.2017 №08/1542)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
15.02.2017 №007-125 щодо
необхідності розгляду проекту рішення у стислі терміни.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз
України» на 1 рік договір оренди земельної ділянки від 01.09.2005 №66-600291 площею 3,2946 га для завершення будівництва, подальшої експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку на вул. Митрополита Андрея
Шептицького, 2 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
01.09.2005 №66-6-00291 на 1 рік та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у

власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21235
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» договору
оренди
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього», ПР- 8459 від 22.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.01.2016 №08/231-497/ПР).

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 28.07.2009 №78-6-00602 площею 0,1815 га, в межах
червоних ліній, та внести зміни до нього, а саме:
- слова
«вул.
Богатирська»
замінити
словами та
цифрами
«вул. Богатирська, 32-а»;
- слово «будівництва,» виключити.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про
поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі
(мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21235 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18495
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» договору

оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель)
на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього», ПР-8838 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-926/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 28.07.2009 №78-6-00601 площею 0,2226 га та внести зміни до
нього, а саме:
- слова
«вул.
Богатирська»
замінити
словами
та
цифрами
«вул. Богатирська, 32-а».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі
(мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього» до розгляду вказаного питання постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21336
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації
відкритої
автостоянки
вантажних
автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі
м. Києва», П Р -10037 від 19.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.05.2016 №08/231-2324/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи ТОВ «ФОРУМ А» від 07.06.2016 вх. №08/9669 щодо
пояснень до проекту рішення та прохання запросити
представника на засідання постійної комісії, та від 10.02.2017
вх. №08/2504 з проханням пришвидшити розгляд та надання
пояснень по справі.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, з в ’я зку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.09.2001 №78-6-00029 площею 0,3965 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г. Черепинчук А.П.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору оренди земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації відкритої автостоянки вантажних
автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі м. Києва»;
друга - щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору оренди
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації відкритої автостоянки
вантажних автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі м. Києва»
до розгляду вказаного питання постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору оренди земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації відкритої автостоянки вантажних
автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 (Кісільов І. П., Картавий І. Л., Кримчак С. О.,
Назаренко В. Е.), «проти» - немає, «утрималось» - 13 (Міщенко О. Г.,
Турець В. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Непоп В. /. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення
«Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації відкритої
автостоянки вантажних автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі
м. Києва» до розгляду вказаного питання постійною комісією Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «Форум-А» договору оренди земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації відкритої автостоянки вантажних
автомобілів на вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі м. Києва» до розгляду
вказаного питання постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14568
Розгляд
проекту
рішення
«Про
поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП
УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автомобільного центру на
просп. Московському, 24-д в Оболонському районі
м. Києва та внесення змін до нього»,
ПР-9958 від 17.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/231-2222/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.01.2004 №78-6-00144 площею 0,5810 га, в межах
червоних ліній, та внести зміни до нього, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного
центру»
замінити
словами
«для
експлуатації та
обслуговування
автомобільного центру»;
- слова та цифри «просп. Червоних козаків, 24-6» замінити словами та
цифрами «просп. Московський, 24-д».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автомобільного центру на
просп. Московському, 24-д в Оболонському районі м. Києва та внесення змін
до нього».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-14568 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22301
Розгляд проекту рішення «Про поновлення державному
підприємству
«Державний
експертний
центр»
Міністерства охорони здоров’я України договору оренди
земельної
ділянки
для
реконструкції
об'єкта
незавершеного будівництва під розміщення державного
підприємства «Державний фармакологічний центр» та
медико - реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10
у Солом'янському районі м. Києва та внесення змін до
нього», П Р -12110 від 21.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.11.2016 №08/231-4696/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 21.10.2010 №72-6-00618 площею 0,8230 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Державне підприємство «Державний фармакологічний центр»
Міністерства охорони здоров'я України» замінити словами «Державне
підприємство «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров'я
України» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
державному підприємству «Державний експертний центр» Міністерства
охорони здоров'я України договору оренди земельної ділянки для
реконструкції об'єкта незавершеного будівництва під розміщення державного
підприємства
«Державний
фармакологічний центр» та медико
реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі
м. Києва та внесення змін до нього» до розгляду вказаного питання
постійною комісією Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.3.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19405
Розгляд
проекту
рішення
«Про
поновлення
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКИЙ
НАФТОГАЗОВИЙ
ІНСТИТУТ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд інституту на

просп. Академіка Палладіна, 44 у Святошинському
районі м. Києва та внесення змін до нього»,
ПР- 9449 від 01.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1608/ПР).

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 20.03.2006 №75-6-00274 площею 0,1320 га, в межах
червоних ліній та внести зміни до нього, а саме:
- слова
«відкрите
акціонерне
товариство
«УКРАЇНСЬКИЙ
НАФТОГАЗОВИЙ
ІНСТИТУТ»
замінити
словами
«ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ
НАФТОГАЗОВИЙ
ІНСТИТУТ» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 20.03.2006 №75-6-00274 площею 0,1320 га, в межах
червоних ліній, для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
інституту на просп. Академіка Палладіна, 44 у Святошинському районі
м. Києва та внести зміни до нього.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
20.03.2006 №75-6-00274 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова
«відкрите акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ
ІНСТИТУТ»
замінити
словами
«ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ» у
відповідних відмінках, а також щодо приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 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.

11.3.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-23213
Про поновлення громадянину Катющенку Олегу
Миколайовичу на 5 років договору оренди земельної
ділянки від 19.03.2012 №75-6-00541 площею 0,1817 га для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі під
спортивно-оздоровчий комплекс на вул. Берковецькій, 10
у Святошинському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити громадянину Катющенку Олегу Миколайовичу на 5
років договір оренди земельної ділянки від 19.03.2012 №75-6-00541 площею
0,1817 га для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі під
спортивно-оздоровчий комплекс на вул. Берковецькій, 10 у Святошинському
районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
19.03.2012 №75-6-00541 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 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.

11.3.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22491
Розгляд
проекту
рішення
«Про
поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування консультативної поліклініки народної
медицини на вул. Миколи Шпака, 3 у Шевченківському
районі м. Києва», П Р -11493 від 23.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3959/ПР).
Проект рішення знятий з розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань охорони здоров 'я та соціального
захисту як такий, що не належить до функціональної
спрямованості цієї комісії (витяг з протоколу №20 від 05.10.2016).

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 30.08.2011 №91-6-00935 площею 0,0061 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО»
на 5 років договір оренди земельної ділянки від 30.08.2011 №91-6-00935
площею 0,0061 га, в межах червоних ліній, для експлуатації та обслуговування

консультативної поліклініки народної медицини на вул. Миколи Шпака, 3 у
Шевченківському 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
30.08.2011 №91-6-00935 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.3.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-23138
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки на вул. Річна, 4 у
Шевченківському районі м. Києва від 14.05.2010
№ 91-6-00899 (з урахуванням договору від 28.05.2015
№ 102)», П Р -12793 від 09.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.02.2017 №08/231-397/ПР).

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899 (з урахуванням договору від 28.05.2015
№ 102) площею 0,4300 га, а саме: замінити сторону по договору
«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО-БУДІНВЕСТ»
на
сторону
«ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕР АРТБУД».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки на вул. Річна, 4 у Шевченківському районі м. Києва
від 14.05.2010 № 91-6-00899 (з урахуванням договору від 28.05.2015 № 102)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

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

11.4. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок):
11.4.1. 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 питань
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. Виносився на повторний
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017,
оскільки згідно зі ст. 14 п. 6 Положення про постійні комісії
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 19.06.2014 №9/9, термін вивчення питання робочою групою
не може перевищувати ЗО календарних днів з моменту її утворення.
Відповідно до п. 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати 15 днів з моменту її утворення. Рішення із
зазначеного питання прийнято не було.

П роектом ріш ення 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)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Назаренко В. Е., Бєлов О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

2

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

11.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20035
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «МЕОКОМ»
договору оренди земельної ділянки для розташування та
обслуговування тимчасових збірно-розбірних павільйонів
та літнього майданчика на вул. Попудренка, 50-а у
Деснянському районі м. Києва», ПР-7721 від 17.07.2015
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.03.2016 №08/231-1512/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом № 08/286-27
від 02.02.2017 з протоколу №1 від 25.01.2017 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, відповідно до якого проект рішення
відхилено.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 12.06.2000 №62-6-00004, з урахуванням договору про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 15.05.2007 №62-6-00406,
площею 0,0703 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладений у
витязі № 08/286-27 від 02,02.2017 з протоколу №1 від 25.01.2017 засідання
цієї комісії\ відхилити проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «МЕОКОМ» договору оренди земельної ділянки
для розташування та обслуговування тимчасових збірно-розбірних
павільйонів та літнього майданчика на вул. Попудренка, 50-а у Деснянському
районі м. Києва», оскільки на земельній ділянці розташована мала
архітектурна форма, право власності на яку не зареєстроване в
установленому порядку та в ній ведеться продаж алкоголю з порушенням
правил торгівлі.
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 та стану благоустрою і у

разі виявлення порушень вжити відповідних організаційно-правових заходів
щодо приведення земельної ділянки на вул. Попудренка, 50-а у
Деснянському районі м. Києва у належний стан.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19306
Повторний розгляд 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» 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.01.2017
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійною комісією Київської міської ради з питань
екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом
№29/288/03-03 протоколу №3 від 15.02.2017 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики,
відповідно до якого підтримано винесення на розгляд пленарного
засідання Київської м іської ради проекту рішення за умови
виключення слова «будівництво» з цільового призначення.

П роектом ріш ення 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.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладений у протоколі №3 засідання цієї
постійної комісії від 15.02.2017 (витяг з протоколу №29/288/03-03),
підтримати проект рішення «Про поновлення фізичній особі - підприємцю
Прудніковій Ірині Анатоліївні договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування зони короткочасного відпочинку
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з
закладом
громадського
харчування
(кафе-шашлична)
на
вул. Братиславській, 9-в у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до
нього» з рекомендаціями, а саме: е назві та по тексту проекту рішення
виключити
з
цільового
призначення
земельної ділянки
слово
«будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20313
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ДарПак»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
подальшої експлуатації та обслуговування складських
будівель на вул. Машиністівській, 1 у Дніпровському
районі м. Києва та внесення змін до нього», ПР-9414 від
30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1573/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для додаткового вивчення цього
питання депутатом Київської міської ради, обраним по даному
територіальному виборчому округу Тесленком П. П.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом депутата
Київської міської ради Тесленка П. П. від 24.01.2017 вх. №08/1237
щодо відсутності зауважень та скарг мешканців.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.09.2002 №66-6-00058 площею 0,7469 га та внести
зміни до нього, а саме:
- назву другої сторони в договорі викласти в наступній редакції: «товаристо з
обмеженою відповідальністю «ДарПарк».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Мосійчук Ю. А., Картавий І. Л.,
Козюберда Н. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ДарПак»
на 10 років договір оренди земельної ділянки від 06.09.2002 №66-6-00058
площею 0,7469 га для будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування
складських будівель на вул. Машиністівській, 1 у Дніпровському районі
м. Києва та внести зміни до нього.

2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
06,09,2002 №66-6-00058 на 10 років та внесення змін в договір оренди, а
саме: назву другої сторони в договорі викласти в наступній редакції:
«товаристо з обмеженою відповідальністю «ДарПарк», а також щодо
приведення умов договору у відповідність до законодавства у порядку,
передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від
04.03,2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21791
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
офісно-готельного
комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі
м. Києва», ПР-8111 від 08.12.2015
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.12.2015 №08/231-280/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
ухвалено перенести розгляд на чергове засідання постійної комісії,
на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00352 (із змінами та доповненнями
відповідно до додаткової угоди від 18.06.2010 №82-6-00592) площею
0,2287 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Меліхова Т. І., Фролов А. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісноготельного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Турця В. В., Картавого І. Л., Баленка І. М. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Турця В. В.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

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

11.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22612
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 30.12.2011 № 826-00634, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ», ПР-11107 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3604/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування , архітектури та землекористування 07.02.2017 під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не було
прийнято.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 30.12.2011 № 82-6-00634 площею 0,3660 га, а саме: слова
«товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ
ПАРТНЕРЗ» замінити словами «товариство з обмеженою відповідальністю
«ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ» та товариство з обмеженою
відповідальністю «АРХІТЕКТУРА ЛЮКС».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували : за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 30.12.2011 № 82-6-00634, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

11.4.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17592
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянину Новаку Сергію Івановичу договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

індивідуального гаража на бульв. Марії Приймаченко
(Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва», ПР-8417 від
20.01.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.01.2016 №08/231-462/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами та звернутися до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища.
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії
04.10.2016 згідно з:
- витягом з протоколу №12 від 22.06.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами, відповідно до якого проект рішення відхилено;
- листом Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
незадовільного санітарно-технічного стану території навколо
одноповерхової капітальної споруди.
Ухвалено рішення відкласти розгляд проекту рішення на чергове
засідання постійної комісії та заявнику надати матеріали
фотофіксації існуючого стану земельної ділянки.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2005 №82-6-00286 площею 0,0025 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Картавий І. Л., Новак С. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений у витязі з протоколу
№12 від 22.06.2016 засідання цієї комісії.
2. Поновити громадянину Новаку Сергію Івановичу на 5 років договір
оренди земельної ділянки від 13.04.2005 №82-6-00286 площею 0,0025 га для
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії
Приймаченко (Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
13.04.2005 №82-6-00286 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С Н е п о п В. І . участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.4.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21503
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки громадянам Ізраїлю
Гальперіну Міхаелю Борисовичу та Сторч Дову Яковичу
для
реконструкції
експериментальної
дільниці
з
надбудовою під виробничі приміщення, подальшої їх
експлуатації
та
обслуговування
на
вул. Костянтинівській, 71 літ. «Д» у Подільському районі
мі Києва та внесення змін до нього», ПР-9417 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1575/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2017
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на чергове засідання
постійної комісії, на яке запросити заявників, а також направити
проект рішення разом з матеріалами кадастрової справи на розгляд
простійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Проект рішення підтриманий 22.02.2017 постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 04.03.2005 №85-6-00182 площею 0,3272 га та внести
зміни до нього, а саме: виключити з тексту договору слова «громадянин
України Бризинський Ігор Миколайович».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г. Картавий І. Л., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки громадянам Ізраїлю Гальперіну Міхаелю Борисовичу та
Сторч Дову Яковичу для реконструкції експериментальної дільниці з
надбудовою під виробничі приміщення, подальшої їх експлуатації та
обслуговування на вул. Костянтинівській, 71 літ. «Д» у Подільському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В
Балицька О. С., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

11.4.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22927
Про поновлення торговому представництву Республіки
Таджикистан в Україні на 3 роки договорів оренди
земельних ділянок від 24.05.2007 №91-6-00656 площею
0,1951 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з офісними приміщеннями, підземним
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паркінгом
та
вбудованою
резиденцією
торгового
представництва Республіки Таджикистан в Україні та від
24.05.2007 №91-6-00655 площею 0,0424 га для організації
будівельних робіт на вул. Половецькій, 25/27-29 у
Шевченківському районі м. Києва.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.12.2016 №08/22431).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2017
ухвалено відкласти розгляд питання про поновлення договору оренди
земельних ділянок та направити матеріали кадастрової справи на
розгляд робочої групи під головуванням БанасаД. М.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом депутата
Банаса Д. М. від 16.02.2017 вх. №08/2780 щодо винесення питання
про поновлення договорів оренди на повторний розгляд на засіданні
постійної комісії відповідно до частини шостої, дев'ятої ст. ЗО
Регламенту Київської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Петровець О. Ф., Назаренко В. Е.,
Картавий І. Л., Зубко Ю. Г., Валін А.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити торговому представництву Республіки Таджикистан в
Україні на З роки договори оренди земельних ділянок від 24.05.2007 №91-600656 площею 0,1951 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з офісними приміщеннями, підземним паркінгом та
вбудованою резиденцією торгового представництва Республіки Таджикистан
в Україні та від 24.05.2007 №91-6-00655 площею 0,0424 га для організації
будівельних робіт на вул. Половецькій, 25/27-29 у Шевченківському районі
м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткові угоди щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок від
24.05.2007 №.91-6-00656 та від 24.05.2007 №91-6-00655 на 3 роки та
приведення умов договорів оренди 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 04.03.2015М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 3 (Картавий І. Л., Банас Д. М.,
Назаренко В. Е.), «утрималось» - 1 (Меліхова Т. І.).

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

11.5. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок, поділ земельних
ділянок та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок):
11.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21410
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді приватного акціонерного товариства
«ЕНЕРГ ОМОНТ АЖВЕНТИЛЯЦІЯ»
на
вул. Промисловій, 4 у Голосіївському районі м. Києва та
передачу в оренду земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГ ОМОНТ АЖВЕНТИ ЛЯЦІЯ»
та
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ
КОМПЛЕКС
«ЕНЕРГ ОМОНТ АЖВЕНТИ ЛЯЦІЯ», ПР-11299 від 06.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.09.2016 №08/231-3768/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
П А Т «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» від 27.01.2017 вх. №08/1504
щодо розгляду проектів рішень (кадастрові справи А-21410,
А-21839, А-21692).

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки, що перебуває в
оренді приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» на
підставі договору оренди земельної ділянки від 07.06.2005 № 79-6-00308 (із змінами,
внесеними договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
01.08.2014 №107) площею 1,0749 га на дві земельні ділянки площами 0,5448 га
та 0,5301 га, та передача в оренду на 10 років земельних ділянок площами
0,5448 га та 0,5301 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Тимченко А.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває
в
оренді
приватного
акціонерного
товариства
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» на вул. Промисловій, 4 у Голосіївському
районі м. Києва та передачу в оренду земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ
КОМПЛЕКС
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23154
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» для будівництва, експлуатації
та
обслуговування
житлових
будинків,
багатофункціонального
торгівельно-розважального,
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом»,
ПР-12763 від 02.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.02.2017 №08/231-352/ПР).

Проектом рішення передбачено: погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,4256 га на дві земельні
ділянки площами 1,1256 га та 0,3000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мосійчук Ю. А., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.,
Картавий І. Л., Гунько М.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на Кільцевій
дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житлових
будинків,
багатофункціонального торгівельно-розважального, виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Бродський В. Я., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Галицька О. С., Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
і

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
пропозицію щодо повернення до розгляду проекту рішення «Про
погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, багатофункціонального торгівельно-розважального,
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом».
УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду проекту рішення «Про погодження
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
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Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житлових
будинків, ,
багатофункціонального торгівельно-розважального, виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає .

Депутати Київської міської ради Кісільов 1. /7., Харченко О. В.,
Балицька О. С , Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на Кільцевій
дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житлових
будинків,
багатофункціонального торгівельно-розважального, виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.6. Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок):
11.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1390
Розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА
«АТРІО» для експлуатації та обслуговування АЗК у
комплексі (мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській, 32-а
в Оболонському районі м. Києва», ПР-12675 від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/231-244/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-72 від 23.02.2017 з протоколу №3 від
22.02.2017).

Проектом рішення
0,2226 га.

передбачено:

продаж земельної ділянки

площею

Вартість земельної ділянки - 6 668 648,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція секретаря постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» для
експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на
вул. Богатирській, 32-а в Оболонському районі м. Києва»;
друга - щодо відкладення розгляду проекту рішення та направлення його
разом з матеріалами кадастрової справи Є-1390 на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
Г олосували за пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. за відхилення проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» для
експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на
вул. Богатирській, 32-а в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 6 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г., Шарій В. В.), «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Міщенко О. Г., Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М.,
Бродський В. Я.у Кримчак С. О., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА
«АТРІО» для експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО,
мотель) на вул. Богатирській, 32-а в Оболонському районі м. Києва» та
направлення зазначеного проекту рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Є-1390 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» для
експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на
вул. Богатирській, 32-а в Оболонському районі м. Києва».

2. Направити зазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи ЄН390 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту9 з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В.у
Харченко О. В., Балицька О. С.у Кримчак С. 0 .у Негрич М. М.у
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.7. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
11.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22495
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.11.2014 № 414/414 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ОстВест Експрес» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд майнового комплексу на
вул. Вікентія Хвойки, 18/14 в Оболонському районі
м. Києва», ПР-10659 від 11.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3199/ПР).

Проектом рішення передбачено внести зміни до рішення Київської міської
ради від 20.11.2014 № 414/414 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Ост-Вест Експрес» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд майнового комплексу на вул. Вікентія
Хвойки, 18/14 в Оболонському районі м. Києва», а саме:
- у пункті 1 слова «категорія земель - землі житлової та громадської
забудови» замінити словами «категорія земель - землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.11.2014 № 414/414 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Ост-Вест Експрес» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу на
вул. Вікентія Хвойки, 18/14 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Росляков В. 2?. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1330
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 № 32/3470 «Про
надання дозволу на опрацювання земельних ділянок щодо
можливості продажу земельних ділянок або права їх
оренди на земельних торгах», ПР-12123 від 24.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.11.2016 №08/231-4726/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення Мухи В. В. від 27.02.2017 №08/279-068-26 з
проханням відхилити проект рішення ПР-12123 від 24.11.2016 та не
виносити його на розгляд до моменту затвердження детального
плану території.

Проектом рішення передбачено внести зміни в додаток до рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 №32/3470 «Про надання дозволу на
опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок
або права їх оренди на земельних торгах» (із змінами і доповненнями), а саме:
у пункті 23 у графі 3 «Орієнтовна площа ділянки (га) цифри «0,9» замінити
цифрами «0,09» в графі 4 «Цільове призначення» слова «для будівництва,
експлуатації та обслуговування побутово-торговельного комплексу» замінити
словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину крокової
доступності».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мосійчук Ю. А., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 № 32/3470 «Про надання дозволу на
опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок
або права їх оренди на земельних торгах» у з в ’язку з відсутністю
затвердженого плану зонування або детального плану цієї території
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», та враховуючи звернення
депутата Київської міської ради Мухи В. В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.8. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою, затвердж ення проектів землеустрою щодо відведення
зем ельних ділянок):
11.8.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23155
Проект рішення «Про розроблення проекту землеустрою
щодо встановлення та зміни меж міста Києва», ПР-12760 від
02.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.02.2017 №08/231-351/ПР).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. В ідкласт и розгляд проекту ріш ення «Про розроблення проекту
землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів пост ійної комісії Київської
міської
ради
з
пит ань
містобудування,
архітектури
та
землекористування М іщ енка О, Г., Картавого І. Л., М ихайленка В . О, для
додаткового вивчення цього пит ання. В изначит и головою робочої групи
депутата М іщ енка О. Г.
3. П овернут ися до розгляду цього пит ання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В.у Балицька О. С., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

11.8.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-4356
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки територіальному
управлінню Державної судової адміністрації України в
місті Києві для будівництва господарських споруд та
створення службової зони на вул. Кошиця, 5-5-а у
Дарницькому районі м. Києва», ПР-11785 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4280/ПР).

Земельна ділянка площею 0,6972 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
П ід час обговорення цього пит ання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція щодо підтримання проекту ріш ення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальному

управлінню Державної судової адміністрації України в місті Києві для
будівництва господарських споруд та створення службової зони на вул. Кошиця,
5-5-а у Дарницькому районі м. Києва»;
друга пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо
відкладення розгляду проекту рішення на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника заявника.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальному
управлінню Державної судової адміністрації України в місті Києві для
будівництва господарських споруд та створення службової зони на
вул. Кошиця, 5-5-а у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту
рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в місті
Києві для будівництва господарських споруд та створення службової зони на
вул. Кошиця, 5-5-а у Дарницькому районі м. Києва» на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити представника
заявника.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальному управлінню
Державної судової адміністрації України в місті Києві для будівництва
господарських споруд та створення службової зони на вул. Кошиця, 5-5-а у
Дарницькому районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П Х а р ч е н к о О. В.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І,, Негрич М . М., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.8.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8783
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному житловокомунальному підприємству Національної академії наук
України для експлуатації та обслуговування гуртожитку на
вул. Ежена Потьє, 9 у Шевченківському районі м. Києва»,
ПР-9953 від 16.05.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/231-2221/ПР).

Земельна ділянка площею 0,3189 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному житловокомунальному підприємству Національної академії наук України для
експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Ежена Потьє, 9 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М.> Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнято.

11.9. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
11.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9472
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину
Маланіну
Олегу Леонідовичу
для
будівництва
і
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Майкопській, 16/13 у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-11839 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4367/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Маланіна О.П. від 27.02.2017№ 08/М-2211 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,0875 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Маланіну Олегу Леонідовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Майкопській, 16/13 у Голосіївському районі м. Києва», з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9420
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Артеменко
Г алині
Михайлівні
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 189
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-11886 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.10.2016 №08/231-4441/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянки Артеменко Г.М. від 28.02.2017 № 08/А-2239 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Артеменко Галині Михайлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 189 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9527
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину
Процу
Віктору
Степановичу
для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Молодіжній, 10-А у Солом'янському районі

м. Києва», ПР-11712 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.10.2016 №08/231-4218/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0925 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Процу Віктору Степановичу для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Молодіжній, 10-А у Солом’янському районі м. Києва».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого /. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого /. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9525
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Петриченку Олександру Івановичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 82 у
Солом’янському районі м. Києва», ПР-11840 від 20.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.10.2016 №08/231-4368/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Петриченка 0.1. від 28.02.2017 № 08/П-2244 з
проханням підготувати проект рішення про передачу йому в
приватну власність земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Петриченку Олександру Івановичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 82 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8942
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянкам Береговій Надії Володимирівні та Дишлик
Ніні Анатоліївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Драй-Хмари Михайла, 36 у Святошинському районі
м. Києва», ПР-11881 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.10.2016 №08/231-4413/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадян Берегової Н. В. та Дишлик Н. А. від 28.02.2017
№ 08/КО-2236 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,0569 га - у спільну часткову власність
- частка гр. Берегової Н. В. - 2/3 від 0,0569 га;
- частка гр. Дишлик Н. А. - 1/3 від 0,0569 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Береговій Надії Володимирівні та Дишлик Ніні
Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Драй-Хмари Михайла, 36 у Святошинському районі
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9535
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Дятчук Анастасії Леонідівні для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул.
Сонячній,
7-а у
Шевченківському районі м. Києва», ПР-11947 від 28.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/231-4487/ПР).

Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 16.12.2016 вх. №08/22456 щодо виправлення технічної помилки в
проекті рішення.

Земельна ділянка площею 0,0904 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Дятчук Анастасії Леонідівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сонячній, 7-а у Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: у пункті 2 проекту рішення слова «Бойко Олені Вікторівні»
замінити словами «Дятчук Анастасії Леонідівні».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.10. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
11.10.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9502
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Ярошенку Олександру
Валерійовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Любомирській, 24-6 у Г олосіївському районі
м. Києва», ПР-11753 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4271/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.12.2016
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 08.02.2017 (реєстр. № 26 від
10.02.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано

звернутися до Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, повернути проект
рішення разом
з матеріалами
кадастрової справи до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
доопрацювання, а також Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надати матеріали аерофотозйомки за
1991, 1995, та 2000 роки.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховую чи протокол засідання робочої групи від 08.02.2017
(реєстр. № 26 від 10.02.2017), повернути проект ріш ення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Ярошенку Олександру Валерійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Любомирській, 24-6 у Голосіївському районі м. Києва» разом з
мат еріалами кадастрової справи П-9502 до Департ амент у земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
держ авної адміністрації) на доопрацювання у з в уязку з технічною
помилкою в кадастровому номері земельної ділянки.
2. Департ ам ент у зем ельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати матеріали
аерофотозйомки за 1991, 1995, та 2000 р оки по земельній ділянці на
вул. Любомирській, 24-6 у Голосіївському районі м. Києва.
3. Звернут ися до Управління державної реєст рації Головного
територіального управління ю ст иції у м. Києві з проханням надати
інформацію та копії документів, на підставі я к и х було зареєстровано
право власност і на ж ит ловий будинок (рішення про державну реєстрацію
від 21.03.2016№28850455).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

11.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9522
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Тимченку Григорію
Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Залежному, 16-6 у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-11755 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4330/ПР).

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.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Тимченка Г. С. від 27.02.2017 вх. №08/Т-2188
щодо розгляду справи.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 18.01.2017 (реєстр. №21 від
07.02.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
звернутися до Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві стосовно надання
інформації та копій документів, на підставі яких зареєстровано
право власності на житловий будинок, а також повернути
кадастрову справу до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання та надання
матеріалів аерофотозйомки за 1995, 2000 та 2005 роки.

Земельна ділянка площею 0,0578 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Тимченку Григорію Сергійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 16-6 у Голосіївському районі м. Києва»,
враховуючи звернення заявника.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9309
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Протасовій Світлані
Григорівні, Протасовій Варварі Віталіївні, Протасову
Івану Віталійовичу, Протасову Михайлу Віталійовичу,
Протасовій Марії Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії

Віталіївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
2-му пров. Чехова, 14 у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-8168 від 10.12.2015
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.12.2015 №08/231-157/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.02.2016
ухвалено перенести розгляд питання на наступне засідання
постійної комісії, на яке запросити заявника . А на засіданні
01.03.2016 ухвалено перенести розгляд на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність
- частка гр. Протасової С.Г. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка гр. Протасової В. В.- 1/6 від 0,1000 га;
- частка гр. Протасова І. В. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка гр. Протасова М. В. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка гр. Протасової М. В. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка гр. Протасової А. С. В. - 1/6 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Протасовій Світлані Григорівні, Протасовій Варварі
Віталіївні, Протасову Івану Віталійовичу, Протасову Михайлу Віталійовичу,
Протасовій Марії Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії Віталіївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Чехова, 14 у Дарницькому районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9253
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Прохоренку Віктору
Івановичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Комуністичній, 25-а у Дарницькому районі

м. Києва», ПР-8689 від 05.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.02.2016 №08/231-755/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Прохоренка В. І. від 27.01.2017 вх. №08/11-1037 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Прохоренку Віктору Івановичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комуністичній, 25-а у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявника, а також в назві та по
тексту проекту рішення слова «на вул. Комуністичній» замінити словами
«на вул. Трипільській» (відповідно до розпорядження Київського міського
голови від 19.02.2016 № 125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі
та провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9192
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки
громадянці
Гусаченко
Тетяні
Олександрівні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва»,
ПР-9182 від 01.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1288/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 увалено підтримати проект рішення, але не виносити
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд у зв 'язку із надходженням
листа представника заявниці - гр. Поночовного А. П. від 24.01.2017
вх. № 08/Г-851 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0832 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гусаченко Тетяні Олександрівні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва» на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Балицька О. С., БанасД . М., Негрич М. М., Росляков В, В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.10.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9229
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянам
Бебешку
Ігорю
Вікторовичу та Бебешку Олександру Костянтиновичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ясній, 36 у
Солом'янському районі м. Києва», ПР-9412 від 30.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1585/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявників Бебешка І. В. та Бебешка О. К. від 15.02.2017
вх. №08/КО-1769 щодо виключення з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0871 га - у спільну часткову власність
- частка гр. Бебешка І. В. - 1/2 від 0,0871 га;
- частка гр. Бебешка О. К. - 1/2 від 0,0871 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Бебешку Ігорю Вікторовичу та Бебешку Олександру
Костянтиновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ясній, 36 у Солом'янському районі
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., БанасД. М.у Негрич М. М., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

11.10.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9572
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Бондаренко Марії
Степанівні для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Олегівській, 12 у Шевченківському районі м. Києва»,
ПР-11645 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4101/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
Київської місцевої прокуратури № 10 від 25.10.2016
вх. №08/18321 щодо проведення досудовогорозслідування;
- управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 31.10.2016 вх. №08/18742 щодо того, що
інформацію прокуратури буде враховано при розгляді
проекту рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.12,2016
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. № 2 від
31.01.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської місцевої ради (Київської міської
державної адміністрації) без розгляду до винесення рішень в
судових інстанціях.

Земельна ділянка площею 0,0801 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 18.01.2017
(реєстр. № 2 від 31.01.2017) та лист Київської місцевої прокуратури №10 від
25.10.2016 в х №08/18321 щодо проведення досудового розслідування,
повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянці
Бондаренко Марії Степанівні для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олегівській, 12 у
Шевченківському районі м. Києва» з матеріалами кадастрової справи
П-9572 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) без розгляду до
вирішення судових спорів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Рішення прийнято,

11.11. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
11.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22157
Проект рішення «Про передачу громадянину Ковині
Олександру Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Бродівській, 152-6 у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-11710 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.10.2016 №08/231-4217/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0670 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Ковині Олександру Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 152-6 у Голосіївському районі
м. Києва».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І, Л., Римаренка С, Г., Рослякова В. В, для
додаткового вивчення цього питання, Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І, Л,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.11.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21581
Проект рішення «Про передачу громадянину Швецю
Олегу Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
просп. Броварському, 75 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-11526 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Швецю Олегу Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на просп. Броварському, 75 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В, для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.11.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22421
Проект рішення «Про передачу громадянці Ковтун Олені
Сергіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Вешенському, 55
у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-11528 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4014/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянці Ковтун
Олені Сергіївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Вешенському, 55 у Деснянському районі м. Києва» у зв уязку із
відсутністю затвердженого плану зонування або детального плану цієї
території відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.,
Шарій В. В., Непоп В. І.), «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Балснко І. М , Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О Н е г р и ч М. М., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

11.11.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18224
Проект рішення «Про передачу громадянину Лихошві
Віктору Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. 4-му Садовому, 19 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-11782 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4331/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Лихошві Віктору Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 19 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-18224 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) під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Петровець О. Ф
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.11.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22640
Проект рішення «Про передачу громадянину Тарасенку
Михайлу Григоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. 5-му Радистів, 1 у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-11653 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4097/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0995 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласт и розгляд проекту ріш ення «Про передачу
громадянину Тарасенку Михайлу Григоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. 5-му Радистів, 1 у Деснянському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів пост ійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В . Е., Римаренка С. Г., Рослякова В . В, для
додаткового вивчення цього пит ання. В изначит и головою робочої групи
депутата Назаренка В . Е.
3, П овернут ися до розгляду цього пит ання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.у
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

11.11.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22637
Проект рішення «Про передачу громадянам Яздані-Фар
Бахраму, Фефілатьєвій Ользі Миколаївні земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
індивідуальної котеджної забудови на вул. Луківській, 36
в Оболонському районі м. Києва», ПР-11441 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3920/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0662 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. П ідт рим ат и проект ріш ення «Про передачу громадянам
Яздані-Фар Бахраму, Фефілатьєвій Ользі Миколаївні земельної ділянки для

будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної
забудови на вул. Луківській, 36 в Оболонському районі м. Києва».
2, Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.11.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22416
Проект рішення «Про передачу громадянці Бажановій
Г алині
Сергіївні,
члену
громадської
організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 156 у
Солом'янському районі м. Києва», ПР-11492 від 23.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3964/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Бажановій Галині Сергіївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 156 у Солом'янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.11.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21949
Проект рішення «Про передачу громадянці Гусар
Світлані Вікторівні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Стадіонній, 1а у Солом'янському районі
м. Києва», ПР-11822 від 17.10.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4317/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0510 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Гусар
Світлані Вікторівні земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 1а у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

11.11.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9721
Проект рішення «Про передачу громадянину Козлову
Василю Максимовичу земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Новій, 29 у Солом'янському
районі м. Києва», ПР-11823 від 17.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.10.2016 №08/231-4329/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Козлова В. М. від 24.01.2017 вх. №08/К-899 щодо розгляду справи та з
проханням обов ’язково запросити його на засідання постійної комісії
під час розгляду проекту рішення. А також лист Козлова В. М. від
09.02.2017 вх. №08/К-1588 щодо долучення до матеріалів справи копій
документів та врахування їх під час розгляду.

Земельна ділянка площею 0,0955 га - у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Козлов В. М., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Козлову Василю Максимовичу земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Новій, 29 у Солом'янському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.

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

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О: Ф.9 Росляков В. і?.
участі в голосуванні не брали.
Р іш ення прийнято.

11.11.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9916
Проект
рішення
«Про
передачу
громадянину
Білозерцеву Володимиру Євгеновичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Новомічурінській, 26-а у
Солом'янському районі м. Києва», ПР-12277 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4940/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0433 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про передачу громадянину
Білозерцеву Володимиру Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Новомічурінській, 26-а у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Харченко О. В.,
Балицька О. С.9 Негрич М. М.9 Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнято.

11.11.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22579
Проект рішення «Про передачу громадянину Лапіну
Віктору Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вчительській, 22 у Солом'янському районі
м. Києва», ПР-12733 від 31.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.02.2017 №028/231-319/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Лапіна В.А. від 09.12.2016 вх. 08/Л-14808 щодо
надання йому земельної ділянки, в тому числі посвідчення
учасника бойових дій серія УБД№ 000709 від 27.05.2015.

Земельна ділянка площею 0,0995 га - у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Непоп В. І., Лапін В. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Лапіну
Віктору Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Вчительській, 22 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Негрич М. М., Римаренко С. Г.
участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

11.12. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
11.12.1. СЛУХАЛИ:

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 Київського міського голови від 15.08.2016 №08/2313422/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.
Під час голосування на засіданні постійної комісії 24.01.2017
жодного рішення ухвалено не було.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Михайлюка А. В. від 30.01.2017 вх. №08/М1096(е) щодо надання пояснень до проекту рішення та прохання
повторно розглянути його на засіданні комісії. А також надійшли
листи депутатів Київської міської ради В. Онуфрійчука
№08/279/08/075-12 від 14.02.2017 та Ю. Зубка вх. №08/2781 від
16.02.2017 щодо повторного розгляду проекту рішення на
найближчому засіданні постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнято.

11.12.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22598
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кобринському Володимиру Пилиповичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бродівській, 224-6 у Голосіївському
районі м. Києва», ПР-11442 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3919/ПР).
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).
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії
від 24.01.2017 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, однак
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

11.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А -19719
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Сопіку Віталію Степановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 2-му пров. Сосновому, 15-а у Деснянському
районі м. Києва», ПР-10362 від 16.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.06.2016 №08/231-2668/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
гр. Сопіка В. від 26.07.2016 вх. №ОП/С-6616/2 щодо розгляду справи
А -19719.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
ухвалено звернутися до робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян — учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно
до розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від
22.04.2015 №220) під головуванням Бондаренка В. В., для надання
інформації щодо можливості оформлення земельної ділянки заявнику.
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії
06.12.2016 згідно з листом керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.11.2016 вх. №31156/1 щодо того, що питання не відноситься до
компетенції вищезазначеної робочої групи. Ухвалено відхилити
проект рішення.
Виносився на повторний розгляд 21.12.2016 згідно з листом
депутата Київської міської ради Т. І. Меліхової від 16.12.2016
вх. №08/22469 щодо повторного розгляду проекту рішення. Ухвалено
відкласти розгляд та звернутись до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням надати інформацію та
графічні матеріали щодо того, чи накладається земельна ділянка у
2-му пров. Сосновому, 15-а у Деснянському районі м. Києва, яку
пропонується передати у приватну власність громадянину Сопіку
Віталію Степановичу, на інші земельні ділянки, які рішенням
Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 330/330 «Про
затвердження детального плану території селища Биківня у
Деснянському районі м. Києва» передбачені для надання пільговим
категоріям громадян, в тому числі громадянам - членам сімей
загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції на
сході України.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Сопіка В. О.
від 02.02.2017 вх. №08/С-1278 щодо повторного розгляду проекту
рішення, листом Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 20.01.2017 №055-976 щодо того, що
земельна ділянка потрапляє в межі території, яка передбачена для
надання громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян учасників антитерористичної операції та листом Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2017 № 0570231972 щодо того, що вказана земельна ділянка згідно детального плану
території с. Биківня, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 14.04.2016 №330/330, не передбачена для надання громадянам членам
сімей
загиблих
(померлих)
киян
учасників
антитерористичної операції та інших пільгових категорій населення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мосійчук Ю. А., Меліхова Т. І., Кравченко І.,
Сопік В. С., Грєбєнніков В. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури та
землекористування
Меліхової Т. І. підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Сопіку Віталію Степановичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Сосновому, 15-а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

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

Справа-клопотання К-27216
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Фірма «Девелопер» на території
мікрорайонів № 2, 3, 4 житлового масиву ОсокоркиПівнічні у Дарницькому районі м. Києва для будівництва,

експлуатації
та
обслуговування
багатоповерхових житлових будинків
культурно-побутового призначення»,

з

комплексу
об’єктами

ПР-11236 від 01.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3701/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
9,0195 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Девелопер» на території
мікрорайонів № 2, 3, 4 житлового масиву Осокорки-Північні у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу
багатоповерхових житлових будинків з об’єктами культурно-побутового
призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25950
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«Осокор» на вул. Здолбунівській, 7-г у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
виробничо-технічної бази», ПР-12176 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4827/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг М 08/286-28 від 02.02.2017 з протоколу М І від
25.01.2017 засідання цієї комісії).

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
6,7364 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Осокор» на вул. Здолбунівській, 7-г у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничотехнічної бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М Р о с л я к о в В. В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення прийнято.

12.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26251
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки громадянину Кондратюку Ігорю
Васильовичу на вул. Радистів, 64 (літ. Б, В, Г, Д) у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель виробничої бази»,
ПР-11644 від 03.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.10.2016 № 08/231-4157/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-550 від 03.11.2016 з протоколу №25 від
19.10.2016 засідання цієї комісії).

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
0,2759 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки громадянину Кондратюку Ігорю Васильовичу на вул. Радистів, 64 (літ.
Б, В, Г, Д) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель виробничої бази».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С , Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27162
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІАЛ» на вул. Степана
Сагайдака, 114 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд
м'ясокомбінату», ПР-11518 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4007/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-552 від 03.11.2016 з протоколу № 26 від
26.10.2016 засідання цієї комісії).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6521 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІАЛ» на вул. Степана Сагайдака,
114 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд м'ясокомбінату».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Балицька О. С.у Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28178
Проект рішення «Про наданім згоди на поділ земельної
ділянки на вул. Автозаводській, 76 в Оболонському
районі м. Києва», ПР-12198 від 06.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 4,1985 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
поділ земельної ділянки на вул. Автозаводській, 76 в Оболонському районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Назаренка В. Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27227
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянину Лізарову Владиславу
Вячеславовичу
у
проїзді
Богатирському,
2
в
Оболонському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-11233 від 31.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3689/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0313 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Картавий І. Л., Мосійчук Ю. А.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Петровця О. Ф. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину

Лізарову Владиславу Вячеславовичу у проїзді Богатирському, 2 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -1 (Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Харченко О. В
Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. /?. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25716
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянці Мороз Оксані Сергіївні
у пров. Панфіловців, 10 в Печерському районі м. Києва
для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», ПР-11174 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3619/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0193 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці
Мороз Оксані Сергіївні у пров. Панфіловців, 10 в Печерському районі
м. Києва для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-29032
Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної
ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом'янському
районі м. Києва», ПР-12721 від 26.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.01.2017 №08/231-306/ПР).
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Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист гр. Третяка Ю. С., гр. Шевченка О. О. та ТОВ «ІРАНГА
ГРУП» від 07.02.2017 вх. №08/КО-1464 щодо винесення проекту
рішення на розгляд найближчого засідання постійної комісії.

Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
площею 6,9432 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на поділ
земельної ділянки, надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості):
12.2.1. 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 гр. 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 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.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26468
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «Київмашпостачзбут»
на вул. Малинській, 1 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування виробничих будівель
і споруд», ПР-10855 від 22.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/231-3227/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
опрацювання постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/28632 від 02.02.2017 з протоколу засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики №1 від 25.01.2017, відповідно до якого проект рішення
підтриманий.

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в
оренді заявника на підставі договору оренди земельної ділянки від 13.05.2003
№75-6-00061 площею 2,9451 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «Київмашпостачзбут» на
вул. Малинській, 1 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель і споруд», оскільки відповідно до закону
України «Про землеустрій» замовником документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки можуть бути органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі, а договір
оренди
земельної
ділянки
у
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Київмашпостачзбут» закінчився у 2013 році.

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

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Ріш ення прийнято.

12.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення зем ельних ділянок - громадяни):
12.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27425
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11373 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3836/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласт и розгляд проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Н аправит и вищезазначений проект ріш ення з матеріалами справиклопот ання К-27425 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захист у киян - учасників ант ит ерорист ичної операції, членів
їх сімей та членів сімей киян, я к і загинули під час проведення
ант ит ерорист ичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядж ення Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядж енням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо мож ливост і
оформлення зем ельної ділянки заявнику.
3. П овернут ися до розгляду цього пит ання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

12.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27424
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11372 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3837/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27424 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), під
головуванням Бондаренщ В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27314
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11406 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3897/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27314 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), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, 77., Харченко О, В,,
Баленко І. М , Балицька О, С,, Негрич М. М,, Росляков В, В. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято,

12.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27357
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11408 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3898/ПР).

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

УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27357 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), під
головуванням Бондаренка В. В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27475
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11404 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3896/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27475 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27477
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11391 від 13.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3877/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27477 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27474
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11439 від 19.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3922/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27474 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операціїчленів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27480
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР- 11440 від 19.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3923/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27480 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), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27482
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11459 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4050/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27482 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів
Ьс сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 М220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27498
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11491 від 23.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3966/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27498 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 М220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27371
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11515 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4049/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27371 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 N2220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.

З, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27481
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11558 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.10.2016 №08/231-4123/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27481 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операціїчленів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11,11,2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22,04,2015 №220), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27473
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11560 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.10.2016 №08/231-4124/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27473 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27363
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївський у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11553 від 27.09.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4011/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївський
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27363 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27366
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11554 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4092/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27366 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операціїчленів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11,2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27367
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11552 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4091/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27367 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), під

головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. /?.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. /?. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27500
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-11568 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.10.2016 №08/231-4090/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27500 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 М220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В. участі
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

12.3.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27478
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївський у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11718 від
05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4238/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення ««Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївський
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27478 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), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27492
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд», ПР-11717 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.10.2016 №08/231-4213/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27492 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27502
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївський у Г олосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11732 від
05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4239/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївський
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27502 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 М220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27486
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївський у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11706 від
05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4240/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївський
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27486 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), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
З, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В
Баленко І. М,, Балицька О, С Н е г р и ч М, М,, Росляков В, В, участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27476
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Георгіївський у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11724 від
05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.10.2016 №08/231-4241/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївський
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27476 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), під
головуванням Бондаренка В, В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27503
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-11772 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.10.2016 №08/231-4284/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27503 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 М220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27360
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11356 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3821/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27360 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), під
головуванням Бондаренка В, В,, для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27362
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11946 від 28.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.10.2016 №08/231-4475/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мазурчуку Сергію Олександровичу на вул. Свято-Г еоргіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27362 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), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27311
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кіндякову Андрію Олександровичу на
вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11405 від 14.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3894/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Кіндякову Андрію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки вказана земельна

ділянка рішенням Киїської міської ради від 10,02.2017 передана у приватну
власність громадянину Пось Богдану Анатолійовичу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27204
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу
на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11889 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.10.2016 №08/231-4450/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу на вул. Бродівській у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27204 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операціїчленів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки заявнику.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.3.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28253
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ніколенку Євгенію Миколайовичу на
вул. Свято-Георгіївській, 13 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12669 від 13.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.01.2017 №08/231-227/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Ніколенку
Євгенію
Миколайовичу
на
вул. Свято-Георгіївській, 13 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Баленко І. М , Балицька О. С., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.3.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27248
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ключніку Вячеславу Миколайовичу на
вул. Абрикосовій, 9, діл. 37 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва»,
ПР-11096 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3552/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. В ідкласт и розгляд проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ключніку Вячеславу Миколайовичу на вул. Абрикосовій, 9,
діл. 37 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного
садівництва».

2. Створити робочу групу у складі членів пост ійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В, В . для
додаткового вивчення цього пит ання. В изначит и головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. П овернут ися до розгляду цього пит ання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М Р о с л я к о в В. А участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.3.30. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27251
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Цибі
Максиму
Володимировичу
у
пров. Садовому, 4а у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11347 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3804/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. В ідкласт и розгляд проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Цибі Максиму Володимировичу у пров. Садовому, 4а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів пост ійної комісії Київської
міської
ради
з
пит ань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. В изначит и головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. П овернут ися до розгляду цього пит ання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.3.31. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27585
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чубірці Людмилі Василівні на вул. Ватутіна,
109-Б у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», ПР-11437 від 19.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3921/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чубірці Людмилі Василівні на вул. Ватутіна, 109-Б у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Харченко О. В Б а л е н к о І. М., Балицька О. С., Назаренко В. Е.,
Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.3.32. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26937
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Петраківській
Ользі
Михайлівні
на
вул. Робітничій, 1 у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-10996 від 10.08.2016
(доручення Київського міського голови від 15.08.2016 №08/2313431/ПР).

Земельна ділянка площею 0,03 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В., Петраківська О. М.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Петраківській Ользі Михайлівні на вул. Робітничій, 1 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М ., Балицька О. С.у Назаренко В. Е.у Негрич М . М .у
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.3.33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27545
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Шупік
Людмилі
Іванівні
на
вул. Парниковій, 23 у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-11348 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3803/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Шупік Л. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шупік Людмилі Іванівні на вул. Парниковій, 23 у
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.4. Повторний
розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни):
12.4.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26281
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Бондарю
Володимиру Костянтиновичу у пров. Лазурному у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд», ПР-9816 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2122/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
політики.
Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії
07.02.2017 згідно з витягом №29/288/03-23 з протоколу N923 від
29.11.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, відповідно до якого підтримано
винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання
Київської міської ради. Під час голосування за підтримку проекту
рішення рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бондарю Володимиру Костянтиновичу у пров. Лазурному у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає,«утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов
І.П., Турець В.
Харченко О. В Б а л е н к о /. М., Балицька О . С ., Негрич М .
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

В.,
М .,

Ріш ення не прийнят о.

12.4.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27150
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Писаненко
Людмилі Юріївні на вул. Пирогівський шлях, 73-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд», ПР-11069 від 18.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3521/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено відкласти проект рішення для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 18.01.2017 (реєстр. №12 від 31.01.2017),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути

проект рішення до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для зясування контактних даних заявника.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Писаненко Людмилі Юріївні на вул. Пирогівський шлях, 73-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27172
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Коваль Віті
Василівні на вул. Цілинній, 18 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11173 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3623/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено відкласти проект рішення для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 18.01.2017 (реєстр. № 6 від 31.01.2017),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

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

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 18.01,2017
(реєстр. № 6 від 31.01.2017), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Коваль Віті Василівні на вул. Цілинній, 18 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27146
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Морозу Івану
Анатолійовичу на Столичному шосе, 110 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11073 від 18.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3557/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
ухвалено повернути проект рішення разом з матеріалами справиклопотання до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та не виносити його на розгляд Київської міської
ради до надання громадянином Морозом І. А. довідки про виконання
ним громадянського обов 'язку, а саме: участь в антитерористичній
операції на сході України.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.02.2017 вх. №08/3075 щодо приведення у відповідність проекту
рішення постійною комісією.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу на Столичному шосе, 110 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і споруд»
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» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я М е л і х о в а Т. І.,
Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27237
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Рябченко Ларисі
Євгенівні на вул. Шоста, діл. 20-а в Оболонському районі
м. Києва для ведення садівництва»,
ПР-11194 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3663/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21 .12.2016
ухвалено відкласти проект рішення для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 18.01.2017 (реєстр. №13 від 31.01.2017),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання, а саме: надати акт обстеження
та матеріали фотофіксації земельної ділянки, а також надати
письмову згоду садового товариства « Чорнобилець-2001» щодо
оформлення земельної ділянки.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.02.2017 №057025-08/Р-1735-2167 (вх. 08/3322) щодо повернення
клопотання К-27237.

Земельна ділянка площею 0,05 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23.02.2017 № 057025-08/Р-1735-2167 (вх 08/3322), повернути проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Рябченко Ларисі Євгенівні на

вул. Шоста, діл. 20-а в Оболонському районі м. Києва для ведення
садівництва» з матеріалами справи-клопотання К-27237 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26557
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Фризоренко Людмилі
Іванівні на вул. 4-та Лінія, діл. 65, С/Т «Більшовик» у
Подільському районі м. Києва для ведення садівництва»,
ПР-11202 від 30.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.08.2016 №08/231-3654/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21 .12.2016
ухвалено відкласти проект рішення для розгляду робочою групою під
головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
робочої групи від 18.01.2017 (реєстр. №5 від 31.01.2017), відповідно
до якого постійній комісії рекомендовано підтримати проект
рішення.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 18.01.2017
(реєстр. № 5 від 31.01.2017), підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Фризоренко Людмилі Іванівні на вул. 4-та Лінія, діл. 65,
С/Т «Більшовик» у Подільському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства):

12.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26926
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Дніпровського
району
м.
Києва
на
вул. Воскресенській, 12в у Дніпровському районі м. Києва
для утримання скверу», ПР-10991 від 10.08.2016
(доручення Київського міського голови від 15.08.2016 №08/2313446/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,31 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського
району м. Києва на вул. Воскресенській, 12в у Дніпровському районі м. Києва
для утримання скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.у
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27196
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на площі
Оболонській в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування», ПР-11121 від 22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3589/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 1,42 га, 0,19 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на площі Оболонській в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27202
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва біля озера
«Кирилівське» в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування»,
ПР-11358 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3817/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 13,64 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва біля озера «Кирилівське» в Оболонському районі м. Києва
для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О, С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27194
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул,
Архипенка
Олександра,
вул.
Йорданській,
вул. Приозерній в Оболонському районі м. Києва для

утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування», ПР-11362 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3816/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 2,66 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Архипенка Олександра, вул. Йорданській,
вул. Приозерній в Оболонському районі м. Києва для утримання та
експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської Кісільов /. П., Харченко О. В., Баленко І.
М.у Балицька О. С., Меліхова Т.
Негрич М. М.9 Росляков В. В.
ради участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27214
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на
вул. Прилужній (біля школи № 304) у Святошинському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території»,
ПР-11279 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3707/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,68 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Святошинського району м. Києва на вул. Прилужній (біля школи № 304) у
Святошинському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської Кісільов І. 77., Харченко О. В., Баленко І.
М .у Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М .у Росляков В. В.
ради участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27207
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на розі
просп.
Перемоги
та
вул.
Чорнобильської
у
Святошинському районі м. Києва для утримання та
благоустрою
зелених
насаджень,
експлуатації та
обслуговування території»,
ПР-11359 від 08.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3818/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,65 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Святошинського району м. Києва на розі просп. Перемоги та
вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В.у
Баленко І. М .у Балицька О. С ., Меліхова Т. 7., Негрич М . М.у
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27211
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на
просп. Перемоги, 133-135 у Святошинському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території»,
ПР-11360 від 08.09.2016

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.09.2016 №08/231-3819/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 2,63 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Святошинського району м. Києва на
просп. Перемоги, 133-135 у
Святошинському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27215
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на
вул. Михайла Котельникова, 26-32 у Святошинському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території»,
ПР-11375 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3860/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 3,03 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Святошинського району м. Києва на вул. Михайла Котельникова, 26-32 у
Святошинському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М.9 Балицька О. С.у Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27490
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку міського середовища» на
просп. Героїв Сталінграда, 3-а мікрорайон в урочищі
«Наталка» в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації парку»,
ПР-11388 від 13.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3859/ПР).

Земельні ділянки площами 14,77 га, 4,10 га, 8,93 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку
міського середовища» на просп. Героїв Сталінграда, 3-а мікрорайон в урочищі
«Наталка» в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Р іш ення прийнято.

12.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27730
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Йорданській, 24-а в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель, споруд і стадіону закладу освіти
(СДЮШОР з футболу «Зміна»)»,
ПР-11986 від 07.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 07.11.2016 №08/231-4528/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім% молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 1,63 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Йорданській, 24-а в Оболонському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації будівель, споруд і стадіону закладу освіти (СДЮШОР з
футболу «Зміна»)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко /. М., Балицька О. С , Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27205
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному університету будівництва і
архітектури
на
вул.
Новоукраїнській,
24-а
у
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування
закладів освіти (допоміжна територія)», ПР-11614 від
28.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4068/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,33 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Бродського В. Я. відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному університету будівництва і архітектури на
вул. Новоукраїнській, 24-а у Шевченківському районі м. Києва для
обслуговування закладів освіти (допоміжна територія)».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-27205 на розгляд постійної комісії Київської міської

ради з питань освіти, науки, сім ’ї, молоді та спорту та постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім ’ї, молоді та спорту, та постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25592
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка
Туполєва, 4-6 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд ДНЗ
№ 329», ПР-12017 від 10.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.11.2016 №08/231-4584/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту, але відповідно до витягу №08/285-297 від
07.12.2016 з протоколу № 25 від 30.11.2016 засідання цієї комісії під
час голосування за підтримку проекту рішення рішення не
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,59 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 4-6 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд ДНЗ № 329».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.5.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27184
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
Володимирському проїзді у Шевченківському районі
м. Києва для утримання та обслуговування скверу»,
ПР-11133 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3590/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,67 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на Володимирському проїзді у
Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.9
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27217
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
вул. Костьольній у Шевченківському районі м. Києва для
утримання та обслуговування скверу»,
ПР-11284 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3751/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,14 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на вул. Костьольній у Шевченківському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.9 Балицька О. С.у Меліхова Т. /., Негрич М. М.9
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27218
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
вул. Глибочицькій, 7 у Шевченківському районі м. Києва
для утримання та обслуговування скверу»,
ПР-11280 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 12.09.2016 №08/231-3809/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,23 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на вул. Глибочицькій, 7 у Шевченківському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.9
Баленко І. М.у Балицька О. С.9 Меліхова Т. І., Негрич М. М.9
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.5.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27433
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на розі
вул. Володимирської та вул. Богдана Хмельницького у
Шевченківському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу біля Оперного театру»,
ПР-11227 від 05.09.2016
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3708/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,21 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на розі вул. Володимирської та вул. Богдана
Хмельницького у Шевченківському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу біля Оперного театру».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.9 Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27430
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
вул. Нагірній у Шевченківському районі м. Києва для
утримання та обслуговування скверу»,
ПР-11293 від 06.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.09.2016 №08/231-3782/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,41 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на вул. Нагірній у Шевченківському районі
м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.5.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27432
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва на
просп. Перемоги, 34 у Шевченківському районі м. Києва
для утримання та обслуговування скверу»,
ПР-11295 від 06.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.09.2016 №08/231-3765/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,42 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району м. Києва на просп. Перемоги, 34 у Шевченківському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Харченко О. В.,
Баленко /. М., Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

12.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25741
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Службі автомобільних
доріг у Київській області на автомобільній дорозі М-06
Київ-Чоп км 15+668 у Святошинському районі м. Києва
для розміщення транспортної розв’язки в різних рівнях»,
ПР-9165 від 01.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.03.2016 №08/231-1314/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на

розгляд постійних комісій Київської міської ради з питань
екологічної політики та з питань транспорту, зв 'язку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №29/288/03-01 з протоколу №1 від 25.01.2017
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, відповідно до якого проект рішення
відхилений;
- витягом з протоколу № 9 від 22.04.2016 постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та
реклами, відповідно до якого проект рішення відхилений.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист депутата Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради VII
скликання Києво-Святошинського району Київської області
Колесника В. В. від 18.10.2016 вх.№34394 про реалізацію
інвестиційного
проекту
«Покращення
транспортноексплуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до
м. Києва».

Земельні ділянки площами 0,98 га, 1,18 га, 2,79 га, 0,68 га, 1,75 га, 0,10 га,
0,99 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладений у витязі з протоколу №1 від
25.01,2017 засідання цієї комісії та висновок постійної комісії Київської
міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений у
витязі з протоколу №>9 від 22.04.2016 засідання цієї комісії\ відхилити
проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок Службі автомобільних доріг у Київській
області на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп км 15+668 у Святошинському
районі м. Києва для розміщення транспортної розв’язки в різних рівнях».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.у
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.7. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
12.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20859
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Концерн
Європа» на перетині Столичного шосе та вул. Академіка

Заболотного у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування об’єктів транспортної
інфраструктури (реконструкція транспортної розв’язки по
вул. Заболотного з коригуванням червоних ліній)»,
ПР-9253 від 21.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.03.2016 №08/231-1402/ПР).
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.
Д о Київської міської ради надійшов лист ТОВ «Концерн
Європа» від 10.06.2016 вх. №18471 щодо надання доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати
на розгляд Київської міської ради також справу-клопотання
К-21751.

Земельна ділянка площею 2,16 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Концерн Європа» на перетині
Столичного шосе та вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування об'єктів транспортної
інфраструктури (реконструкція транспортної розв'язки по вул. Заболотного з
коригуванням червоних ліній)», до розгляду вказаного питання постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27507
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі-підприємцю Баглай Ірині Олександрівні
на вул. Вікентія Беретті, 5а у Деснянському районі
м. Києва для розміщення та обслуговування входу до
нежитлового
приміщення-перукарні
в
житловому
будинку», ПР-11241 від 01.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3683/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-557 від 03.11.2016 з протоколу № 2 від
26.10.2016 засідання цієї комісії).

Земельна ділянка площею 0,0031 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі-підприємцю Баглай Ірині Олександрівні на вул. Вікентія
Беретті, 5а у Деснянському районі м. Києва для розміщення та обслуговування
входу до нежитлового приміщення-перукарні в житловому будинку».
2, Звернутися до Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості надання земельної ділянки площею
0,0031 га в оренду на 10 років для розміщення та обслуговування входу до
нежитлового
приміщення-перукарні
в
житловому
будинку
на
вул, Вікентія Беретті, 5 а у Деснянському районі м, Києва фізичній особіпідприємцю Баглай Ірині Олександрівні,
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповіді від
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28877
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛЕГІОН 2015» на вул. Шолом-Алейхема, 10а у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину», ПР-12726 від 27.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.01.2017 №08/231-309/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд. Згідно з витягом
№08/286-71 від 23.02.2017 з протоколу №3 від 22.02.2017 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики проект рішення
підтриманий з рекомендацією суб'єкту господарювання при
розробці проекту землеустрою погодити ескіз земельної ділянки
з мешканцями прилеглого будинку (50%+1).

Земельна ділянка площею 0,32 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша пропозиція секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» на вул. ШоломАлейхема, 10а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину»;
друга - щодо підтримання проекту рішення.
1. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» на
вул. Шолом-Алейхема, 10а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування магазину».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» - немає,
«утрималось» - 6 (Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. /7.,
Турець В. В., Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С.,
Меліхова Т. І.у Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо підтримання проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН
2015» на вул. Шолом-Алейхема, 10а у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування магазину» та заявнику, при розробці проекту
землеустрою, погодити меж і земельної ділянки з мешканцями прилеглого
будинку.
2. Голосували: за підтримання проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» на
вул. Шолом-Алейхема, 10а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування магазину», враховуючи висновок постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, викладений у витязі з протоколу №3 від 22.02.2017 засідання цієї
комісії, та заявнику, при розробці проекту землеустрою, погодити межі
земельної ділянки з мешканцями прилеглого будинку.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

2

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С , Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27753
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТМОСЕРВІС» на вул. Маршала Гречка, 26-а у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
автосервісного комплексу», ПР-11925 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.10.2016 №08/231-4442/ПР).
Проект рішення відхилений постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг №08/286-619 від 08.12.2016 з протоколу № 29 від
ЗО. 11.2016 засідання цієї комісії).

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Лісова Л.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТМО-СЕРВІС» на вул. Маршала
Гречка, 26-а у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автосервісного комплексу».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-27753 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.9
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28267
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний

кооператив «Березняки-житло» на вул. Генерала
Тупикова, 12 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування багатоповерхового
житлового будинку», ПР-12713 від 23.01.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.01.2017 №08/231-276/ПР).
Д о Київської міської ради надійшов лист ОК «Житловобудівельний кооператив «Березняки-житло» від 30.01.2017
вх. № 3090 щодо обов'язкової участі представника кооперативу в
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування під час
розгляду проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,24 га - в приватну власність .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Місюренко Є. В., Обрядин В., Писаренко Є.,
Непоп В. І., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1, За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В, Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Березнякижитло» на вул. Генерала Тупикова, 12 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку» у
з в ’язку з тим, що земельна ділянка на вул, Генерала Тупикова, 12 у
Солом’я нському районі м. Києва потрапляє до санітарно-захисної зони
кладовища та відсутній затверджений план зонування або детальний
план цієї території відповідно до частини третьої статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
2, Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо приведення земельної
ділянки на вул. Генерала Тупикова, 12 у Солом’я нському районі м, Києва до
належного стану,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27244
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю Українському
проектно-технологічному
малому
підприємству
«УКРПРОЕКТМОНТ АЖ»
та
ТОВАРИСТВУ
З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮТА»
у
пров. Тараса Шевченка, 13/21-6 у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-офісної будівлі»,
ПР-11134 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3588/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою
відповідальністю Українському проектнотехнологічному
малому
підприємству
«УКРПРОЕКТМОНТАЖ»
та
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТА» у
пров. Тараса Шевченка, 13/21-6 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-27244 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О. В.,
Баленко /. М., Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8. Повторний
розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи):
12.8.1. 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 від 10.05.2016 №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 № 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, 07.02.2017 під час голосування за підтримку, відхилення
чи відкладення розгляду проекту рішення рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,27 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
Перша пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури та
землекористування
Назаренка В. Е. щодо відхилення 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»;
друга пропозиція щодо підтримання проекту рішення.
1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури та
землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» - немає,
«утрималось» - 10 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.,
Шарій В. В.).

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

Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо підтримання 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 ніколи».
2. Голосували: за підтримку 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 ніколи».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Непоп В. І., Римаренко С. Г.,
Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С.у Кримчак С. 0 .у Меліхова Т. І.у
Негрич М. М.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.8.2. 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 від 06.04.2016 №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 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.
Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії
07.02.2017 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 №5780/9/26-50-12-03-09 щодо відсутності у заявника
податкового боргу. Жодного рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 1,31 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 06.09.2016 № 97
та лист Держ авної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного
управління Держ авної фіскальної служби у м. Києві від 22.11.2016
№5780/9/26-50-12-03-09 щодо відсутності у заявника податкового боргу зі
сплати земельного податку, підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.8.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22601
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству «БТА Банк» на вул. Жилянській, 75 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування бізнес-центру», ПР-9634 від 12.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.04.2016 №08/231-1832/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 постійних комісій Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, з питань транспорту,
з в ’я зку та реклами та з питань освіти, науки, с ім ’ї, молоді та
спорту.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №08/286-596 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 підтриманий;
- витягом з протоколу № 19 від 07.10.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами, відповідно до якого проект рішення відхилений;
- витягом №08/285-25 від 30.01.2017 з протоколу №1 від
18.01.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, с ім ’ї, молоді та спорту, відповідно до
якого проект рішення відхилений.

Земельна ділянка площею 0,37 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами, викладений у витязі з протоколу
№19 від 07.10.2016 засідання цієї комісії та висновок постійної комісії
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту,
викладений у витязі з протоколу №1 від 18.01.2017 засідання цієї комісії,
відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству «БТА Банк» на вул. Жилянській, 75 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування бізнес-центру» у з в ’язку з тим,
що в меж і земельної ділянки потрапляє проїзд до середньої школи І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 1 6 5 міста Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С.у Меліхова Т. І., Негрич М. М ,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25313
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ТРЕФІК ЛАИТ» на вул. Віскозній, 3 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісно-складської будівлі»,
ПР-9759 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.05.2016 №08/231-2110/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до
управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради з проханням надати інформацію щодо наявності судових
рішень з приводу нерухомого майна, розташованого на зазначеній
земельній ділянці, а також звернутися до Головного управління

Національної поліції у м. Києві з проханням надати інформацію
щодо наявності відкритих кримінальних проваджень та
проведення досудового розслідування з приводу законності
набуття права власності заявником на нерухоме майно,
розташоване на зазначеній земельній ділянці.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 20.09.2016 №08/230-1934 щодо
необхідності звернутися за отриманням інформації до
Господарського суду міста Києва;
- листом Деснянського управління поліції від 01.12.2016
вх. №40237 щодо проведення досудового розслідування та
застереження щодо того, що передача земельної ділянки
може завдати шкоди потерпілим сторонам.

Земельна ділянка площею 0,47 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «ТРЕФІК ЛАИТ» на вул. Віскозній, 3 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісноскладської будівлі» разом з матеріалами справ и-клопотання К-25313 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до листа
слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління
Національної поліції у м. Києві від 01.12.2016 в х №40237 до закінчення
досудового розслідування, яке триває.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В.,
Баленко І. М .у Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М . М .у
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26336
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«РЕСТОРАННО-РОЗВАЖАЛЬНИИ
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
(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
ухвалено 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 № 17 від 15.06.2016 засідання
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.
Виносився на повторний розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування 07.02.2017, оскільки згідно зі ст. 14 п. 6
Положення про постійні комісії Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014
№9/9, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати ЗО календарних днів з моменту її утворення.
Відповідно до п. 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати 15 днів з моменту її утворення. Рішення із
зазначеного питання ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,22 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«РЕСТОРАННОРОЗВАЖАЛЬНИИ КОМПЛЕКС «КАЗАНОВА» на вул. Юрія Шумського, За у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі рекреаційного призначення та благоустрою зеленої зони».
2.
Звернутися до комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо» з проханням надати інформацію щодо використання земельної
ділянки на вул. Юрія Шумського, За у Дніпровському районі м. Києва
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«РЕСТОРАННО-

РОЗВАЖАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
«КАЗАНОВА»,
оскільки
поряд
знаходиться озеро Тельбін.
З.
Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.8.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26115
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на
бульв. Амвросія Бучми, 5 у Дніпровському районі
м.
Києва
для
експлуатації та
обслуговування
автоматичної телефонної станції»,
ПР-9326 від 23.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.03.2016 №08/231-1470/ПР).
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.04.2016, 26.04.2016, 05.07.2016 та 19.07.2016 рішення з
вказаного питання не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на
бульв. Амвросія Бучми, 5 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автоматичної телефонної станції».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26795
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників
багатоквартирного
будинку
«Озерний»
на
вул. Гамарника, 43-6 в Оболонському районі м. Києва для
реконструкції,
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку»,
ПР-10449 від 24.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3128/ПР).
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. На засіданні постійної
комісії 07.02.2017 під час голосування жодного рішення прийнято
не було.

Земельна ділянка площею 0,14 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією заступника голови постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Тур ця В. В. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Озерний» на
вул. Гамарника, 43-6 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко 7. М., Балицька О. С., Меліхова Т. Б, Негрич М. М.,
Непоп В. Б, Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22444
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Страхову
Олександру Васильовичу на Андріївському узвозі, 30
(літери «И», «К») у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової (офісної)
будівлі», ПР-11165 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3622/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016
жодного рішення не було ухвалено.

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 3 роки.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Страхову Олександру Васильовичу на Андріївському узвозі, ЗО
(літери «И», «К») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової (офісної) будівлі».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-22444 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П . Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. Б, Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26895
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Ф'ЮЧЕЛАБ» на бульв. Івана Лепсе, 8
у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
адміністративно-виробничого
та
складського Приміщення», ПР-10583 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2919/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його
рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/28630 від 02.02.2017 з протоколу №1 від 25.01.2017 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення відхилений.

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладений у
витязі з протоколу №1 від 25.01.2017, відхилити проект рішення «Про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Ф'ЮЧЕЛАБ»
на бульв. Івана Лепсе, 8 у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничого та складського приміщення»,
оскільки на земельній ділянці фактично розташована станція технічного
обслуговування автомобілів, що не відповідає майновим документам,
наданим заявником.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Харченко О. В.,

Баленко І. М., Балицька О. С.> Меліхова Т. /., Негрич М. М.у
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26626
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «ГЕНЕРАЛА НАУМОВА»
на вул. Генерала Наумова, 66 у Святошинському районі
м.
Києва
для
експлуатації та
обслуговування
багатоквартирного житлового будинку»,
ПР-10478 від 02.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2842/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08. 11.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до надання заявником
протоколу
загальних
зборів
об'єднання
співвласників
багатоквартирного будинку «ГЕНЕРАЛА НАУМОВА» стосовно
оформлення земельної ділянки в постійне користування.
Виноситься на повторний розгляд у з в ’я зку із наданням
заявником протоколу № 3 від 10.12.2016 та Ля8 від 29.12.2016
загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку «ГЕНЕРАЛА НАУМОВА» стосовно оформлення земельної
ділянки в постійне користування.

Земельна ділянка площею 0,44 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
«ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА» на вул. Генерала Наумова, 66 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О: В
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І Н е г р и ч М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.8.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26751
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «СЮЇТА» на вул. Дмитрівській, 1
(літери А, А’) у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення
оздоровчого комплексу», ПР-10428 від 23.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2808/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану
земельної ділянки.
Виносився на повторний розгляд засідання постійної комісії
07.02.2017 згідно з листом Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.01.2017 №0570291-920 щодо
надання акта обстеження земельної ділянки. Під час голосування
за підтримку проекту рішення рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СЮЇТА» на вул. Дмитрівській, 1
(літери А, А’) у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового приміщення оздоровчого комплексу».
2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
проханням надати матеріали фотофіксації земельної ділянки.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження відповіді
з Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О: В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмови у наданні
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок):
12.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22735
Проект рішення «Про відмову громадянину Кулеєву
Сергію
Олександровичу у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11709 від 05.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.10.2016 №08/231-4219/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову громадянину Кулеєву
Сергію Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26948
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Коваленку Олександру
Юрійовичу на просп. Академіка Глушкова, 22-6 у
Голосіївському районі м. Києва для розміщення
нежитлової будівлі-торгового павільйону»,
ПР-11102 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3543/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 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
громадянину Коваленку Олександру Юрійовичу на просп. Академіка
Глушкова, 22-6 у Голосіївському районі м. Києва для розміщення нежитлової
будівлі-торгового павільйону».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов 1. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М.у
Непоп В. І.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24471
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Шейко
Катерині
Олександрівні на вул. Хортівській, 15 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-11087 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3562/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шейко Катерині Олександрівні на вул. Хортівській, 15 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.9
Баленко І. М .у Балицька О. С.у Меліхова Т. /., Негрич М . М .у
Непоп В. І.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23277
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки прокуратурі міста Києва на

вул. Академіка Заболотного, 29 у Голосіївському районі
м. Києва для житлового будівництва»,
ПР-11086 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3559/ПР).

Земельна ділянка площею 9,98 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
прокуратурі міста Києва на вул. Академіка Заболотного, 29 у Голосіївському
районі м. Києва для житлового будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. Б, Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26569
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «М 40» на вул. Ломоносова, 40 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування»,
ПР-10594 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3519/ПР).

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «М 40» на
вул. Ломоносова, 40 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26569 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. /?. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22672
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» на Столичному шосе у Голосіївському
районі м. Києва для створення озелененої території
загального користування»,
ПР-11136 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3585/ПР).

Земельна ділянка площею 0,20 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на Столичному шосе у Голосіївському
районі м. Києва для створення озелененої території загального користування»
на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26171
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Проскочило Валентині
Володимирівні
на вул.
Новобродівській,
11 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-11378 від 12.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3828/ПР).

Земельна ділянка площею ОДО га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Проскочило Валентині Володимирівні на вул. Новобродівській, 11
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. И , Харченко О. В.,
Баленко І. М.9 Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27148
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Морозу
Івану
Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»,
ПР-12385 від 21.12.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 22.12.2016 №08/231-5060/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В
Баленко І. М , Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. 1.9Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27145
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Морозу
Івану
Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва для

будівництва і обслуговування житлового
господарських будівель і споруд»,

будинку,

ПР-11259 від 02.09.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.2016 №08/231-3716/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. Б, Негрич М. М.,
Непоп В. Б, Росляков В. В, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27538
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки фізичній особі - підприємцю
Катеренчуку Олександру Анатолійовичу на Харківському
шосе, 174 у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-11154 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3614/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0113 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки фізичній особі - підприємцю Катеренчуку Олександру Анатолійовичу
на Харківському шосе, 174 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-27538 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С.у Меліхова Т. І.у Негрич М. М.у
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.9.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20767
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Юрченко
Тетяні
Михайлівні на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12780 від 07.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.02.2017 №08/231-374/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянки Юрченко Т.М. від 27.02.2017 вх. N9 08/Ю-2233 з
проханням не підтримувати проект рішення та запросити її на
засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юрченко Тетяні Михайлівні на вул. Батуринській, 12 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.,
Баленко 1. М.у Балицька О. С.у Меліхова Т. І.у Негрич М. М.у
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.9.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20764
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Юрченку Михайлу
Івановичу на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12786 від 09.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.02.2017 №08/231-388/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Ю рченка М.І. від 27.02.2017 вх. №08/Ю -2232 з
проханням не підтримувати проект рішення.

Земельна ділянка площею ОДО га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Юрченку Михайлу Івановичу на вул. Батуринській, 12 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С.у Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20762
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Юрченко Катерині
Михайлівні на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-12787 від
09.02.2017
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.02.2017 №08/231-387/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянки Юрченко К.М. від 27.02.2017 вх. №08/Ю-2234 з
проханням не підтримувати проект рішення та запросити її на
засідання.

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юрченко Катерині Михайлівні на вул. Батуринській, 12 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.9
Баленко І. М .у Балицька О. С., Меліхова Т. І.у Негрич М . М .у
Непоп В. І ., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26357
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Рахубі Ларисі Олексіївні на
вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11123 від
22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3592/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рахубі Ларисі Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова)
у Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М , Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.9.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26363
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Конопльовій Аеліті
Олександрівні на вул. Довженка у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», ПР-11122 від
22.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3584/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Конопльовій Аеліті Олександрівні на вул. Довженка у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т. І Н е г р и ч М. М.у
Непоп В. І., Росляков В. і?, участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнято.

12.9.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26354
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Мармелюк
Ользі
Михайлівні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-11104 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3445/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мармелюк Ользі Михайлівні на вул. Оноре де Бальзака
(вул. Польова) у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Меліхова Т.
Негрич М. М.у
Непоп В. І.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

12.9.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26595
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Г еращенку Ігорю
Мирославовичу на вул. Пухівській у Деснянському
районі
м.
Києва для
індивідуального
дачного
будівництва», ПР-11099 від 19.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3542/ПР).

Земельна ділянка площею 0,11 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Геращенку Ігорю Мирославовичу на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О: С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23834
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кардашу Василю
Васильовичу
на вул. Свято-Георгіївській, 41 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд», ПР-11179 від 26.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3624/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кардашу Василю Васильовичу на вул. Свято-Георгіївській, 41 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.>
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-28684
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЯЗИЧНИКІВ
«КВІТКА ПАПОРОТІ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА на вул. Редьчинській в Оболонському районі
м. Києва для будівництва культової споруди (храму) з
духовним центром, господарськими приміщеннями та
реабілітаційним центром», ПР-12536 від 04.01.2017

(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 №08/23174/ПР).
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи:
- заявника від 27.01.2017 вх. N°08/1500 щодо відкладення
розгляду проекту рішення на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування та направлення його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань культури,
туризму та інформаційної політики, від 03.02.2017 вх.
№08/1986 щодо надання обґрунтувань стосовно відведення
земельної ділянки та прохання врахувати їх при розгляді
проекту рішення;
ГО «СВАРОЖИЧІ» від 03.02.2017 вх. М208/1995 щодо
задоволення клопотання про виділення земельної ділянки
релігійній громаді язичників;
- релігійної громади Старожитньої віри «РУСИ» від 27.02.2017
вх. МЬ08/3511 з проханням задовольнити клопотання релігійної
громади язичників «Квітка папороті» про виділення земельної
ділянки для культової споруди (храму) з духовним центром,
господарськими приміщеннями та реабілітаційним центром;
та листи:
консультативно - дорадчого органу при Оболонській районній в
місті Києві державній адміністрації «Координаційна рада
волонтерів Оболоні» від 27.02.2017 вх. №08/3515;
- громадської організації «Патріотичний Альянс» від 27.02.2017
вх. №08/351;
громадської організації «Правий сектор Оболонь» від
27.02.2017 вх. №08/3518 з проханням підтримати клопотання
релігійної громади язичників «Квітка папороті» про виділення
земельної ділянки для цілей, зазначених у клопотанні К-28684;

Земельна ділянка площею 3,02 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Непоп В. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЯЗИЧНИКІВ «КВІТКА ПАПОРОТІ» У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА на вул. Редьчинській в Оболонському
районі м. Києва для будівництва культової споруди (храму) з духовним
центром, господарськими приміщеннями та реабілітаційним центром»,
враховуючи звернення заявника.
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-28684 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В
Баленко І. М.у Меліхова Т. І.у Негрич М. М.у Росляков В. В. участі
в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

12.9.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26918
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дішланяну Арутюну
Мартиросовичу
на
вул.
Світлицького,
31/7
у
Подільському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації магазину», ПР-11135 від 23.08.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3583/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Дішланяну
Арутюну
Мартиросовичу
на
вул. Світлицького, 31/7 у Подільському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації магазину».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26918 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П .у Харченко О. В.у
Баленко І. М .у Балицька О. С.у Меліхова Т. І.у Негрич М . М .у
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Протокол засідання робочої групи від 21.12.2016 (реєстр.
№21 від 10.02.2017), створеної на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для додаткового
вивчення місцевої ініціативи щодо повернення у власність
територіальної громади міста Києва земельних ділянок,

розташованих в межах 100 м від прибережної захисної
смуги р. Дніпро, зони охоронюваного ландшафту та
пам'ятки об’єкта культурної спадщини місцевого значення
- «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра»
№2600189, №560-Кв. Згідно з Генеральним планом Києва2020
створити
рекреаційно-спортивний
парк
від
Броварського проспекту до Русанівських садів у
Дніпровському районі м. Києва (вх. №08/КО-12518 від
27.10.2016) - матеріали додаються.
(Протокол засідання робочої групи від 21.12.2016 (реєстр. №21 від
10.02.2017) на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Банаса Д. М.
підтримати протокол засідання робочої групи від 21.12.2016 (реєстр. №21
від 10.02.2017) частковоу а саме: звернутися до Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві та до
Головного управління Держгеокадастру в м. Києві для отримання актуальної
інформації стосовно поділу земельних ділянок (8000000000:66:178:0085 та
8000000000:66:178:0086) та щодо їх власників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. І., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кримчака С. О. щодо розгляду
проекту рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки та внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок, укладених між Київською міською
радою
та
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДАГРОСЕРВІС», ПР-12974
від 27.02.2017, кадастрова справа А-23258, доручення
Київського міського голови від 27.02.2017 №08/231-551/ПР.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього
на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок,
укладених між Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДАГРОСЕРВІС».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.,
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Р іш ення прийнят о.

15. СЛУХАЛИ:

Лист члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
Назаренка В. Е. від 27.02.2017 №08/279/08/166-484 з
проханням звернутися до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з вимогою
передбачити можливість розірвання договорів оренди
земельних ділянок в односторонньому порядку в таких
випадках:

-

орендар використовує земельну ділянку способами, що
суперечать екологічним вимогам;
орендар використовує земельну ділянку не за цільовим
призначенням;
орендар систематично не сплачує орендну плату (протягом
півроку);
орендар порушує строки завершення забудови земельної ділянки,
встановлені п. 8.4 договору;
орендар здійснює без згоди орендодавця передачу або відчуження
права користування земельною ділянкою третім особам.

(лист члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. від
27.02.2017 № 08/279/08/166-484 на 2-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Направити лист Назаренка В. Е. від 27.02.2017 №08/279/08/166-484
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для надання обґрунтованої
відповіді депутату Київської міської ради Назаренку В. Е. по кожному пункту
його звернення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о О. В.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М.у
Непоп В. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення прийнят о.

16. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О.Г. щодо розгляду листа гр. Овчаренка О.М.,
власника земельної ділянки на пров. Серпуховському, 7 у
Голосіївському районі (кадастровий номер 82:101:027) про
врахування в проектних рішеннях детального плану
території в межах вулиці Саперно-Слобідської, проспекту
Науки у Голосіївському районі міста Києва містобудівної
ініціативи, а саме: комплексного освоєння території на
перетині провулку Феодосійського та вулиці СаперноСлобідської в частині будівництва багатоповерхового
секційного житлового будинку з закладами громадського
обслуговування та багаторівневим гаражем (ех. № 08/02199 від 27.02.2017) - мат еріали додаються.
(лист, гр. Овчаренка О.М. від 27.02.201 7 № 08/0-2199 - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Департ ам ент у містобудування т а архітектури виконавчого
органу Київської м іської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з проектною організацією - розробником містобудівної
документ ації розглянут и мож ливість доопрацювання проект них ріш ень
детального плану території в межах вулиць Саперно-Слобідської, проспекту
Науки у Голосіївському районі міста Києва відповідно до звернення
громадянина Овчаренка О.М., яке надійшло на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування (вх. № 08/0-2199 від 27.02.2017).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В.9
Баленко І. М.9 Балицька О. С.9 Меліхова Т. 1.9 Негрич М. М.9
Непоп В. 1.9Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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 28 лютого 2017 року
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 28 лютого
2017 року, розглядався висновок до кадастрової справи № А-22927 (питання
№ 11.4.9): «Про поновлення торговому представництву Республіки
Таджикистан в Україні договорів оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними
приміщеннями, підземним паркінгом та вбудованою резиденцією торгового
представництва Республіки Таджикистан в Україні та для організації
будівельних робіт на вул. Половецькій, 25/27і-29 у Шевченківському районі
м. Києва» (надалі - Висновок).
Відповідно до результатів розгляду даного питання постійна комісія
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування ухвалила рішення підтримати даний Висновок.
З матеріалів справи вбачається, що дія договору оренди земельної
ділянки № 91-6-00655 від 24 травня 2007 року та договору оренди земельної
ділянки № 91-6-00656 від 24 травня 2007 року закінчилася 25 та 26 травня
2013 року відповідно (надалі - Договори).
Керуючись ч. 2, ст. 33 Закону України “Про оренду землі” (в редакції від
01.01.2013 року, чинної на момент закінчення дії договору): «Орендар, який

має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди
землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу
строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не
пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі».
Згідно п. 11.7 Договорів (зміст пункту 11.7 обох договорів співпадає):
«Після закінчення строку, на який було укладено цей Договір, Орендар, за
умови належного виконання своїх обов’язків, має за інших рівних умов
переважне право на поновлення Договору. У цьому разі Орендар повинен не
пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії договору повідомити
письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Як вбачається з матеріалів справи, орендарем лист-повідомлення
(клопотання) про поновлення Договорів на новий строк, в розумінні ч. 2
ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», подано лише 04 листопада 2016 року, тобто по
проходженню більш ніж трьох років.
Отже, договір вважається припиненим у зв'язку із закінченням терміну,
на який його укладено, а Київська міська рада не повноважна поновлювати
договір оренди, що вважається припиненим.
Зважаючи на вищевказане, переважне право на поновлення дії Договорів
торговим представництвом Республіки Таджикистан в Україні не
використано, а отже передача в оренду земельних ділянок на
вул. Половецькій, 25/27-29 в Шевченківському районі м. Києва можлива
виключно в загальному порядку на підставі рішення Київської міської ради
шляхом розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, згідно розділу 2 і 4 рішення Київської міської ради від 04.03.2015
року № 195/1060, зі змінами.
Крім того, висновок до кадастрової справи № А-22927 передбачає
поновлення Договорів оренди земельних ділянок із цільовим призначенням,
що є відмінним від існуючого цільового призначення земельної ділянки та
зокрема зазначається із додаванням слів «/для організації будівництва».
Керуючись п. 7, ст. 33 рішення Київської міської ради від 04.03.2015
року № 195/1060, зі змінами: «У разі зміни меж (формування нової земельної
ділянки) або зміни цільового призначення земельної ділянки поновлення
договору оренди землі здійснюється за результатами розгляду проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку одержання
земельної ділянки на праві оренди, встановленому розділами 2 і 4 цього
Порядку». Така ж позиція викладена в ч. 12, ст. 33 Закону України «Про
оренду землі».
З урахуванням зазначених норм, до наявних правовідносин стаття 34
рішення Київської міської ради від 04.03.2015 року № 195/1060 не
застосовується.
Натомість, заявник в змозі отримати в оренду вищевказані земельні
ділянки виключно на підставі рішення Київської міської ради шляхом
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Також, в ході розгляду даного питання постійною комісією Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
виявлено порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки та
використання земельної ділянки не відповідно до її цільового призначення.
Згідно п. 8 ст. 34 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 року
№ 195/1060, зі змінами: «Якщо Департаментом земельних ресурсів або
постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування виявлено порушення умов договору
оренди земельної ділянки або невідповідність використання земельної
ділянки містобудівній документації чи документації із землеустрою,
остаточне рішення щодо можливості поновлення договору оренди земельної
ділянки приймається Київською міською радою».
Згідно ч. З, п 8.4. Договорів: «Орендар зобов’я заний: Використовувати
земельну ділянку відповідно до її цільового призначення ».
В ч. З, п. 2.1 Договорів зазначено: «цільове призначення - для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними
приміщеннями, підземним паркінгом та вбудованою резиденцією торгового
представництва Республіки Таджикистан в Україні».
Проте, згідно матеріалів кадастрової справи № А-22927, земельні
ділянки № 25/27-29 на вул. Половецькій у м. Києві використовується для
розміщення індивідуальних гаражів.
Відповідно до вищевказаного, орендарем порушено ч. З, п. 8.4. та п. 11.7
Договорів (зміст зазначених пунктів обох договорів співпадає).
Отже вважаю, що поновлення дії Договорів, на підставі підготовленого
та підтриманого постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури і землекористування висновку до кадастрової
справи № А-22927, суперечить затвердженому порядку відведення земельних
ділянок із земель комунальної власності та є порушенням норм чинного
законодавства України.
Зважаючи на вищевикладені обставини, висновок до кадастрової справи
№ А-22927 підлягає доопрацюванню шляхом підготовки Департаментом
земельних ресурсів проекту рішення Київської міської ради про відмову у
поновленні Договорів.
Керуючись п. З, ст. 11 рішення Київської міської ради «Про
затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради» від 19
червня 2014 року № 9/9: «До протоколу додається окрема думка члена
комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була
викладена в письмовій формі членом комісії».
З урахуванням вищевикладеного я не погоджуюсь з результатами
голосування щодо підтримання висновку до кадастрової справи А-22927
(питання № 11.4.9): «Про поновлення торговому представництву Республіки
Таджикистан в Україні договорів оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними
приміщеннями, підземним паркінгом та вбудованою резиденцією торгового

представництва Республіки Таджикистан в Україні та для організації
будівельних робіт на вул. Половецькій, 25/27-29 у Шевченківському районі
м. Києва» та прошу додати викладену в письмовій формі окрему думку до
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування № 3 від 28 лютого 2017
року.
З повагою,
депутат Київської міської ради

Іван Картавий

В цьому документі
пронумеровано та прошито
сторінок

.

Голова постійної комісії
Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекоштшвання

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

