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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА к о м і с і я з п и т а н ь м і с т о б у д у в а н н я ,
АРХІТЕКТУРИ ТА з е м л е к о р и с т у в а н н я
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 7

засідання постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 1(6.09.2014

14-00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №514, 5-й поверх
Присутні:
Прокопів В.В.

- голова постійної комісії,
головуючий;
• и

••

Левада С.Я

перший заступник голови постійної
комісії;

Дворніков В.М.

заступник голови постійної комісії
(з питань землекористування);

Микитась М.В.

заступник голови постійної комісії
(з питань містобудування та
архітектури);
- секретар постійної комісії;
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Баленко І.М., Безпалий О.І.,
Закревська JI.O., Кустова В.В.,
Лапшов О.В., Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О., Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко O.A., Турець В.В.,
Харченко О.В., Янченко Г.І.

- члени постійної комісії.

Запрошені:

#

Вовченко О.Л.
Опадчий І.М.
Кримчак С.О.
Пабат О.В.
Овраменко О.В.

- депутати Київради;

Поліщук О.Г.

- в.о. директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради
(КМДА);

Надточій М.І.
Левцов С.В.

Олексієнко І.С.

керівник КП «Спецжитлофонд»;

начальник Г оловного
управління
Держземагентства в місті Києві;

- заступник голови ОСН «Комітет ради
житлового
масиву
Виноградар,
представник координаційної ради ГНО
«Київське Віче»;

Жилик Л.Д.

- начальник управління перспективного
розвитку та координації будівництва
(КМДА);

Кушнір І.М.

- ДО ja ПАТ «Кйївміськбуд»;

Дудурич В.М.

- віце-президент ПАТ «Київміськбуд»;

Олійник В.І.

- представник ПАТ «Фармак»;

Андрійшина Т.М.

- питання відміни ТОВ «Женсан»;

Агеєва В.В.

голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;

Миколайчук І.Т.
Зеленова Д.А.
Золошенко О.В.
Макарова В.В.
Черенков П.Б.

- представники громадськості;

Тугай Ю.О.
ГуйдаВ.В.

- представники 1111 «Київземресурс»;

ЄскінаО-О.
Новіков І.П.

- представники координаційної ради ГНО
«Київське Віче»;

Любарець В.В.

- представник «Учбової спортивної бази
Велотрек «Авангард»;

Ушакова B.C.
Пригунов О.Д.

- громада з питання «Учбова спортивна база
Велотрек «Авангард»;

Хомич М.П.
Матвійченко В.Т

- громада з питання ТОВ «Автонафта»;

Обрядин В.В
Обрядина Г.Г.

- громада з питання OK «Житловобудівельний кооператив «Березнякйжитло»;

Терехова Н.В.
Пивненко С.П
Черватюк Л.Д.
Деркач Ю.В.
Деркач В.М.

- громада з питання поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «Алекс Буд»
договору оренди земельної ділянки;
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Вапельник С.Д.
Судак Т.В.
Паргуліс В.Л.
Вдовиченко А.Б.
Духович Т.І.

- представник товариства з обмеженою
відповідальністю «Алекс Буд»;
- представник кооперативу «Дніпровський»;

Базік О.М.
Доценко В.

- представник ГО «Асоціація підприємств в
м. Києві»;

Тищенко П.М.

- представник обслуговуючого кооперативу
"Водник";

Чабарай М.А.

начальник
юридичного
«Житлоінвестбуд»;

Кравченко С.М.

- представник товариства з обмеженою
відповідальністю «Златовлад»;

Кобилецький В.В.

відділу

- представник забудовника ТОВ “ФСВ”;

Кобиленко О.Ю.

- архітектор ТОВ «ФСВ»;

Руголь Ю.П.

представник
об’єднання»;

Панченко Д.Л.

представник управління державної охорони
України.

т

ГО

«Всеукраїнське

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міськоїради
з питань містобудування архітектури та землекористування

,

16.09.2014
1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення^ерельних ділянок:
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1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (державні
установи та комунальні підприємства) - матеріали додаються.
К-22834 К-22802
К-22630 К-22056 К-22599 К-22803 К-22736
К-16329 К-21879
1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи/фізичні особи) - матеріали додаються.
К-22342 К-20967
К-22669 К-22604 К-22424 К-21301 Д-6938
К-21956
1.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
{громадяни) - матеріали додаються.
К-22472 К-20712
К-19477 К-19388 К-20897 К-19858 К-21816
К-21316 К-19556
К-21352 К-21098 К-21094 К-21577 К-21307
К-21884 К-21342
Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
2.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (державні установи та комунальні підприємства) матеріали додаються.
К-22222 К-22728 К-22618
2.2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд") - матеріали
додаються.
К-21773

2.3. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (громадяни) - матеріали додаються.
К-19508 К-21008

2.4. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (юридичні особи/фізичні особи) - матеріали додаються.
К-22198 К-21877
/■
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3. Розгляд кадастрових справ:
3.1. Розгляд кадастрових справ {надання / передача) - матеріали
додаються.
Д-6624
Д-6625
Д-6866
Д-6924
Д-6878
Д-6929
А-20021
Д-6928
Д-6865
Д-4435
3.2. Розгляд кадастрових справ {приватизація) - матеріали додаються.
П-8797
П-9004
П-9044
П-8957
П-9048
П-9008
П-8965
3.3. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та
внесення змін до них) - матеріали додаються.
А-18672 А-19715 А-20049 А-20810 А-21090 А-21170 А-20827
А-18883 А-19828 А-20569 А-21160
3.4. Розгляд кадастрових справ {затвердження проектів землеустрою) матеріали додаються.
Д-5102 Д-6063
А-7063

3.5. Розгляд кадастрових справ {розірвання договору оренди земельної
ділянки) - матеріали додаються.
V А-21201

3.6. Розгляд кадастрових справ {внесення змін) - матеріали додаються.
А-20956
3.7. Розгляд кадастрових справ {громадяни) - матеріали додаються.
А-12936 А-13458 А-12496 А-15490 А-20853 А-16887

4. Повторний розгляд кадастрових справ:
4.1. Повторний розгляд кадастрових справ {надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та па проведення експертної грошової оцінки) - матеріали
додаються.
Є-1228
4.2. Повторний розгляд кадастрових справ {продаж) - матеріали
додаються.
Є-1209
Є-0126
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4.3. Повторний розгляд кадастрових справ {ПАТ "Холдингова компанія
"Киівміськбуд") - матеріали додаються.
Д-6612
Д-6808
4.4. Повторний розгляд кадастрових справ {передача / надання) матеріали додаються.
А-20507

5. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради:
5.1. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.09.2014 №08/230-999 матеріали додаються.
5.2. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.09.2014 №08/230-1000 матеріали додаються.
5.3. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.09.2014 №08/230-1006 матеріали додаються.
5.4. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.09.2014 №08/230-1007 матеріали додаються.
5.5. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.09.2014 №08/230-1037 матеріали додаються.
5.6. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.09.2014 №08/230-1036 матеріали додаються.
5.7. Розгляд
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.09.2014 №08/230-1038 матеріали додаються.
6. Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради від 01.11.2012 №395/8679 «Про надання
Вищому господарському суду України земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку Вищого
господарського суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби
народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва» - за
поданням депутата Киівради С.Кргшчака від 03.09.2014 №08/279-1987-02
матеріали додаються.
-

8
7. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 08.09.2005 року №62-6-0057, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ЖЕНСАН" - за
поданням постійної комісії Київради з питань дотримання законності,
правопорядку та боротьби з корупцією, матеріали додаються.
-

8. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 03.07.14 №22/22 «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки, укладеного між Київською міською радою та публічним
акціонерним товариством "Спеціальне науково-реставраційне проектне
будівельно-виробниче підприємство "УКРРЕСТАВРАЩЯ", від 16 жовтня
2012 року № 65-6-00528 та інші правові наслідки прийняття цього рішення»
за поданням депутата Київради В.Кустової від 08.09.2014 N208/279-048-88
- матеріали додаються.
-

9. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 05.06.2007 №91-6-00662» - за поданням депутата Київради
О.Вовченка від 01.9.2014№08/279-015-24 -матеріали додаються.

10.Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,76 га на перетині вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих
(вздовж озера "Віра") у Святошинському районі м. Києва» - за поданням
‘'депутата Київради О.Пабата від 08.07.14 N°08/279/515-113 - матеріали
додаються.
П.Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 1,30 га на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся
Курбаса у Святошинському районі м. Києва» - за поданням депутата
Київради О.Пабата від 14.07.14 N208/279/515-76 - матеріали додаються.

12. Різне: (Розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп) -матеріали додаються.
12.1. Повторний розгляд листа депутата Київради В.Кустової від 21.08.2014
вих. № ЗО (вх.№08/іо489 від 23.07.i4) - матеріали додаються. (Доповідач
В.Кустова).
12.2. Розгляд звернення депутата Київради О.Харченка від 08.09.2014
№08/279/094-5 «л» стосовно звернення ОК «Дніпровський» вих. №29
від 19.08.2014-матеріали додаються.
12.3. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (КМДА) від 05.08.2014 №057081-3832 з додатками до нього
щодо ситуації, яка склалася навколо земельної ділянки на перетині
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вул. Вишгородської та Резервної в Оболонському районі, що
перебуває у власності ТОВ «Автонафта», - матеріали додаються.
12.4. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (КМДА) від 28.08.2014 №057029-8467 стосовно можливості
надання у власність ОК «Житлово-будівельний кооператив «Березнякижитло» дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,24 га на вул. Тупикова, 12 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку (К-20858) -матеріали додаються.
12.5. Розгляд листа Євстратової Т.О. від 11.09.2014 №08/Є-3083 (К-17706) матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕШ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
13. Пропозиція депутата Київради Непопа В.І. щодо розгляду проекту рішення
«Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Алекс Буд»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлового будинку з прибудованими приміщеннями та
підземним паркінгом на просп. Правди, 80-82 у Подільському районі
„м. Києва» (ПР-5662 від 28.08.2014, кадастрова справа А-21070) матеріали додаються.
14. Пропозиція депутата Київради Янченко Г.І. щодо розгляду проекту рішення
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,26 га на
вул.Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському районі м. Києва» - матеріали
додаються.
15.Пропозиція депутата Київради Гордона Д.І. стосовно створення постійно
діючої робочої групи щодо контролю за дотриманням термінів будівництва
та сприяння у вирішенні проблемних питань з об’єктами незавершеного
будівництва в м. Києві.
16.Пропозиція депутата Київради Левади С.Я. щодо розгляду протоколу № 5
засідання постійно діючої робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року від 16.09.2014 № 04/27 матеріали додаються.
17.Пропозиція депутата Київради Меліхової Т.І. щодо розгляду проекту
рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
03.07.2014 №22/22 "Про розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та публічним акціонерним
товариством "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельновиробниче підприємство "УКРРЕСТАВРАЩЯ" від 16 жовтня 2012 року
№65-6-00528 та інші правові наслідки прийняття цього рішення» - за
поданням депутата Київради Меліхової Т.І - матеріали додаються.

ю
18.Пропозиція депутата Київради Левади С.Я. щодо розгляду протоколу № 5
засідання постійно діючої робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року від 16.09.2014 № 05/28 матеріали додаються.

1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(державні установи та комунальні підприємства):
1.1.1.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22834
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на
вул. Льва Толстого, 59 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративних будівель".
(ПР-5626 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,21 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" на вул. Льва Толстого, 59 у Голосіївському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративних
будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -19 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22802
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Міністерству
оборони
України
на
вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративногосподарських будівель та споруд військового містечка
№233".
(ПР-560£/ від 19.08.2014

!
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Земельна ділянка площею 3,93 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Бориспільській у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративногосподарських будівель та споруд військового містечка №233".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.3 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22630
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва між
просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи Закревського
у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень".
(ПР-5519 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 19,36 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва між просп. Генерала Ватутіна та
вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.1.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22056
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва на
вул. Милославській, 23-г у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень (без права капітальної забудови)".
(ПР-5653 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,20^а - в постійне користування.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Семененко O.A., Левада С.Я., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва на вул. Милославській, 23-г у
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
зон і зелених насаджень (без права капітальної забудови)" до надання
витягу з протоколу засідання постійної комісії Киівради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Найдьонов О.В.).

1.1.5 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22599
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Управлінню адміністративними будинками
управління справами апарату Верховної Ради України
на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування бази
відпочинку".
(ПР-5343 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 1,75 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Семененко O.A., Турець В.В., Лапшов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню адміністративними будинками управління справами
апарату Верховної Ради України на вул. Вишгородській, 150 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бази
відпочинку".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» — немає, «утрималось» - 4
(Янченко Г.І., Лапшов О.В., Меліхова Т.І., Семененко O.A.).

1.1.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22803
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Міністерству
оборони
України
на
вул. Коноплянській, 22 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель та споруд
військового містечка №41".
(ПР-5572 відЛЗЛ)8.2014)
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Земельна ділянка площею 11,81 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Меліхова Т.І., Панченко Д.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Коноплянській, 22 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель та споруд військового містечка
№41».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Прокопіва В.В.,
Микитася М.В., Михайленка В.О., Турця В.В., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.7.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22736
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"КИІВДОРСЕРВІС" на вул. Чистяківській, 19-а у
Святошинському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації будівель та споруд
виробничої бази".
(ІІР-5634 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,37 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Янченко Г.І., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"КИІВДОРСЕРВІС"
на
вул. Чистяківській, 19-а у Святошинському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації будівель та споруд
виробничої бази".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Семененко O.A.).

1.1.8.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-16329
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту зауиіеустрою щодо відведення земельної
д іл я н к и /М ін істе р ств ^ оборони
України
на

вул. Дегтярівській, 11 в Шевченківському районі
М; Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель та споруд
військового містечка №31".
(ПР-5631 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 9,90 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Дегтярівській, 11 в
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель та споруд військового містечка
№31".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.1.9.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21879
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству з утримання та
експлуатації
житлового
фонду
спеціального
призначення
"СПЕЦЖИТЛОФОНД"
на
вул. Дмитрівській, 60/19 у Шевченківському районі
м. Києва для реконструкції житлового будинку з
подальшими експлуатацією та обслуговуванням".
(ПР-5608 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Михайленко В.О.,
Надточій М.І., Найдьонов О.В., Єскіна О.О., Олексієнко І.С.,
Харченко О.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду
спеціального
призначення
"СПЕЦЖИТЛОФОНД"
на
вул. Дмитрівській, 60/19 у Шевченківському районі
м. Києва для
реконструкції житлового будинку з подальшими експлуатацією та
обслуговуванням".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» — 6
(Меліхова Т.І., Михайленко В ^ ? Прокопів В.В., Семененко O.A.,
Янченко Г.І., Лапшов О.В.).
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1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(іюридичні особи/фізичні особи):
1.2.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22342
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"МАГАЗИН
450"
на
вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування
магазину".
(ПР-5689 від 10.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,14 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАГАЗИН 450" на
вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування магазину".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).
1.2.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20967
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
Савуляку
Сергію
Маркіяновичу
на
вул. Магнітогорській, 1-е, на вул. Магнітогорській, 1,
літ "2-6" у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації
та
обслуговування
виробничих
приміщень".
(ПР-5672 від 01.09.2014)

Земельні ділянки площами 1,42 га/ 0,30 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Савуляку Сергію Маркіяновичу на вул. Магнітогорській, 1-е, на
вул. Магнітогорській, 1, літ "2-6" у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування виробничих приміщень".
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2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгяду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
1.2.3.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22669
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
України
Сухарському
Олександру Вікторовичу на просп. Володимира
Маяковського, 60/10 (в літ. Р) у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу".
(ПР-5637 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину України Сухарському Олександру Вікторовичу на просп.
Володимира Маяковського, 60/10 (в літ. Р) у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Микитася М.В.,
Прокопіва В.В., Турця В.В., Михайленка В. О., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.2.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22604
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
спільному
українсько-англійському
підприємству "ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА" у формі
товариства з обмеженою відповідальністю на перетині
вул. Березняківської та Дніпровської набережної у
Дніпровському районі м. Києва для влаштування
об'єктів транспортної інфраструктури".
(ПР-5567 від 13.О8Д014)
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Земельна ділянка площею 0,49 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Поліщук О.Г., Янченко Г.І., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
спільному
українсько-англійському
підприємству
"ЗАХІДНА
НАФТОВА ГРУПА" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у
Дніпровському районі м. Києва для влаштування об'єктів транспортної
інфраструктури".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Семененко O.A., Меліхова Т.І., Левада С.Я.).

1.2.5.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22424
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ДЖЕНБОРІ ЮА" на просп. Московському, 20 в
Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
обслуговування та експлуатації будівель офісного,
торговельного, виробничого призначення".
(ПР-5522 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,60 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Янченко Г.І., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
товариству з обмеженою відповідальністю "ДЖЕНБОРІ ЮА" на
просп. Московському, 20 в Оболонському районі м. Києва для
реконструкції, обслуговування та експлуатації будівель офісного,
торговельного, виробничого призначення».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Микитася М.В.,
Прокопіва В.В., Турця В.В., Михайленка В. О., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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1.2.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21301
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНАП" на просп. Правди,
19 у Подільському районі м. Києва для будівництва
транспортної інфраструктури".
(ПР-5690 від 10.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,66 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Меліхова Т.І., Гордон Д.І.,
Лапшов О.В., Олексієнко І.С., Поліщук О.Г., Янченко Г.І.
і

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНАП" на
просп. Правди, 19 у Подільському районі м. Києва для будівництва
транспортної інфраструктури".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Лапшов., Семененко O.A.

1.2.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6938
Проект рішення "Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю
«ПОДІЛ.АРТ.ПРОЕКТ»
на
просп. Правди, 19 у Подільському районі м.Києва,
внесення змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «БОНАП» на просп. Правди, 19 (літ.
Б) у Подільському районі м.Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного центру".
(ПР-5696 від 12.09.2014)

Проектом рішення Київради передбачено:
- поділ земельної ділянки площею 1,2003 га на просп. Правди, 19 у
Подільському районі;
- внести зміни до договору оренди земельної ділянки, від 09.04.2004 №856-00115, залишивши на 25 років в довгостроковій оренді ТОВ
«ПОДІЛ.АРТ.ПРОЕКТ»
площею 0,9934 га для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку з вбудованими
торгово-офісними приміщеннями та сучасним підземним паркінгом на
просп. Правди, 19 (літ. Б) у Подільському районі м.Києва, сформованої в
результаті поділу земельної ділянки площею 1,2003 га;
- припинити
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ПОДІЛ.АРТ.ПРОЕКТ» п|5аво оренди? земельної ділянки площею
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0,2069 га, сформованої в результаті поділу земельної ділянки площею
1,2003 га;
- затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БОНАП» для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного центру на просп. Правди,
19 (літ. Б) у Подільському районі м.Києва;
- передати товариству з обмеженою відповідальністю «БОНАП» в
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,2069 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Меліхова Т.І., Гордон Д.І.,
Лапшов О.В., Олексієнко І.С., Поліщук О.Г., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю
«ПОДІЛ.АРТ.ПРОЕКТ» на просп. Правди, 19 у Подільському районі
м.Києва, внесення змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«БОНАП» на просп. Правди, 19 (літ. Б) у Подільському районі м.Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Лапшов., Семененко O.A.).

1.2.8.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21956
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КОЛУМБУС" на вул. Братській, 1/9 у Подільському
районі м. Києва для реставрації пам'ятки історії
національного значення з прибудовою офісно-ділової
частини з підземним паркінгом".
(ПР-5654 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,15 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Гордон Д.І., Міщенко О.Г.,
Семененко O.A., Єскіна О.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "КОЛУМБУС" на
вул. Братській, 1/9 у Подільському районі м. Києва для реставрації
пам'ятки історії національного значення з прибудовою офісно-ділової
частини з підземним паркінгом".
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2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.
Розгляд проектів рішень про надання дозволів
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(громадяни):
1.3.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22472
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Романовському
Богдану
Петровичу на вул. Передовій, 7-г у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5627 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Романовському Богдану Петровичу на вул. Передовій, 7-г у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20712
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Щеголеву Сергію Миколайовичу
на вул. Гоголя, 2-6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва, експлуатації, обслуговування житлового
будинку та господарських будівель".
(ПР-5441 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

на
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Щеголеву Сергію Миколайовичу на вул. Гоголя, 2-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації,
обслуговування житлового будинку та господарських будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19477
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Соколовій Валентині Іванівні у
пров. Шевченка, 7-а у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5597 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
' розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Соколовій Валентині Іванівні у пров. Шевченка, 7-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
2. Направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для надання витягу з містобудівного кадастру.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після його
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19388
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Леонтюк Олені Василівні у
пров. Лісному, 10-а у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5604 від 19.08.2014)
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Леонтюк Олені Василівні у пров. Лісному, 10-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» — немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.5 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20897
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Поліщук Любові Володимирівні на
вул. Калініна, 53-а у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та експлуатації жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5596 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Поліщук Любові Володимирівні на вул. Калініна, 53-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та експлуатації жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19858
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Нечипоренку
Андрію
Борисовичу на вул. Маршала Будьонного, 9-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-5594 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нечипоренку Андрію Борисовичу на вул. Маршала
Будьонного, 9-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.7.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21816
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Окользіній Олені Олександрівні на
вул. Залізничній, 36 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування
жилого будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-5601 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) на
доопрацювання у зв’язку із тим, що цільове призначення земельної
ділянки не відповідає Генеральному плану, м. Києва, оскільки згідно з
витягом з містобудівного кадастру на ділянці не допускається
будівництво житлового будинку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21316
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Дем'янченку
Миколі
Васильовичу на вул.
Московській,
30-д у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку господарських
будівель і споруд".
(ПР-5590 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дем'янченку Миколі Васильовичу на вул. Московській, 30-д
у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19556
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Миранюк Марії Олександрівні на
вул. Охтирській, 3-а у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5598 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Миранюк Марії Олександрівні на вул. Охтирській, 3-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21352
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянам Лесюку Анатолію Борисовичу та
Лесюку Олексію Борисовичу у пров. Новонародному,
5-6 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-5607 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянам Лесюку Анатолію Борисовичу та Лесюку Олексію
Борисовичу у пров. Новонародному, 5-6 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21098
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Дендебері
Ігорю
Володимировичу на вул. Каменярів, 60-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-5645 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дендебері Ігорю Володимировичу на вул. Каменярів, 60-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» — немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.12.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21094
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Шишук Ірині Станіславівні на
вул. Яблуневій, 12 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських споруд".
(ПР-5652 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шишук Ірині Станіславівні на вул. Яблуневій, 12 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.13 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21577
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Троценку
Артему
Володимировичу на вул. Повітрофлотській, 65 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування жилого будинку
господарських будівель і споруд".
(ПР-5635 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Троценку
Артему
Володимировичу
на
вул. Повітрофлотській, 65 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку
господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.14.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21307
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Зубцю Віктору Миколайовичу на
вул. Мостовій, 53-6 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування
жилого будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-5658 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Зубцю Віктору Миколайовичу на вул. Мостовій, 53-6 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.3.15.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21884
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Вількевичу
Валерію
Олександровичу на вул. Робітничій,
11а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку господарських
будівель і споруд".
(ПР-5602 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Вількевичу Валерію Олександровичу на вул. Робітничій,
11а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1*
1.3.16.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21342
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Лозенко Світлані Миколаївні на
вул. Комсомольській, 56-а у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговуванню жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5606 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лозенко Світлані Миколаївні на вул. Комсомольській, 56-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

2.

Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок:
2.1.
Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(державніустанови та комунальні підприємства):
2.1.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22222
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Оболонському районному
управлінню
Головного управління МСВ України в місті Києві на
вул. Червонофлотській, 21-а в Оболонському районі
м.Києва для експлуатації та
обслуговування
нежитлової будівлі".
(ПР-5331 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,52 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Оболонському районному управлінню Головного управління МСВ
України в місті Києві на вул. Червонофлотській, 21-а в Оболонському
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Янченко Г.І.).

2.1.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22728
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки коїйунальному підприємству по утриманню
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зелених насаджень Святошинського району м.Києва на
вул. Туполева, 21 у Святошинському районі м.Києва
для будівництва та обслуговування виробничих
будівель і споруд".
(ПР-5267 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 1,18 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м.Києва на вул. Туполева, 21 у Святошинському
районі м.Києва для будівництва та обслуговування виробничих будівель і
споруд".
2.
Направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для надання витягу з містобудівного кадастру.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після його
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

2.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22618
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, 82-а у Шевченківському районі
м.Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та виробничої бази на
просп. Перемоги, 82-а".
(ПР-5233 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,58 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І.
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, 82-а у
Шевченківському районі м.Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та виробничої бази на просп. Перемоги, 82-а".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» -

зо
2.2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
(ПАТ
"Холдингова компанія
"Київміськбуд"):

2.2.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21773
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
публічному
акціонерному
товариству
"Холдингова компанія "Київміськбуд" на вул. Бориса
Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Києва для
реконструкції
нежитлового
приміщення
під
багатоквартирний житловий будинок".
(ПР-5425 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею ОД6 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Дудурич В.М., Кушнір І.М,
Харченко О.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному
акціонерному
товариству
"Холдингова
компанія
"Київміськбуд" на вул. Бориса Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Києва
для реконструкції нежитлового приміщення під багатоквартирний
житловий будинок".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 5 (Лапшов О.В., Янченко Г.І.,
Непоп В.І., Меліхова Т.І., Семененко O.A.), «утрималось» — 2
(Закревська Л.О., Харченко О.В.).

2.3. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок (громадяни):

2.3.1.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19508
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Лукашевському Вячеславу
Володимировичу на вул. Маслівка,
14-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-5321 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - ущґасність.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Лукашевському
Вячеславу
Володимировичу
на
вул. Маслівка, 14-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

2.3.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21008
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Хуторенку Віктору Григоровичу
на вул. Левадній, 53 у Дарницькому районі м.Києва
для
будівництва,
експлуатації,
обслуговування
житлового будинку та господарських будівель".
(ПР-5408 від 05.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Хуторенку Віктору Григоровичу на вул. Левадній, 53 у
Дарницькому районі м.Києва для будівництва, експлуатації,
обслуговування житлового будинку та господарських будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 18, «проти» - немає, . «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Чисельність депутатів, що беруть участь у засіданні
постійної комісії 16.09.2014, зменшилась на 1 особу - залу
засідань залишив депутат - член комісії Харченко О.В.
2.4. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок (юридичні особи / фізичні особи):

2.4.1.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22198
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту зелщ^устрою щодо відведення земельних
ділянок ^обслуговуючому^кбЬперативу "Водник" на
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вул. Коцюбинського, 18а у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражних
боксів".
(ПР-5450 від 06.08.2014)

Земельні ділянки площами 0,01 га, 0,36 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Микитась М.В., Семененко O.A.,
Гордон Д.І., Тищенко П.М., Закревська Л.О., Меліхова Т.І.,
Найдьонов О.В., Лапшов О.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу "Водник" на вул. Коцюбинського, 18а у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
гаражних боксів".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Непоп В.І., Меліхова Т.І., Закревська Л.О.,
Микитась М.В., Прокопів В.В.), «проти» - 2 (Лапшов О.В.,
Янченко Г.І.), «утрималось» - 11 (Левада С.Я., Дворніков В.М.,
Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Безпалий О.І., Кустова В.В.,
Михайленко В.О., Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Семененко O.A.,
Турець В.В.).
(рішення не прийнято у з в ’язку з недостатньою кількістю голосів).

2.4.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21877
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"РВС" на вул. Героїв Дніпра, 2-а в Оболонському
районі м. Києва для реконструкції з розширенням
нежитлової будівлі під торговельно-адміністративну
будівлю та її подальшої експлуатації і обслуговування
з благоустроєм території".
(ПР-5456 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,42 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Лапшов О.В., Левада С.Я., Янченко Г.І.,
Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "РВС" на вул. Героїв Дніпра,
2-а в Оболонському районі м. Києва для реконструкції з розширенням
нежитлової будівлі під торговельно-адміністративну будівлю та її
подальшої експлуатації і обслуговування з благоустроєм території".
ПРОГОЛОСУЄ АГ”
”
,сь» - З
(Янченко І
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3. Розгляд кадастрових справ:
З.І.Розгляд кадастрових справ {надання /передача)'.
3.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6624
Проект рішення ’’Про надання Національному
медичному
університету
імені
О.О.Богомольця
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
' обслуговування гуртожитку на вул. Академіка
Заболотного, 148 у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-5302 від 29.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,3800 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання Національному
медичному університету імені О.О.Богомольця земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Академіка
Заболотного, 148 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

3.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6625
Проект
рішення
"Про
передачу
приватному
підприємству
"СОЛО!’ земельної
ділянки
для
реконструкції нежитлової будівлі під магазин
непродовольчих товарів з блоком обслуговування
населення на вул. Драгоманова, 31-д у Дарницькому
районі м.Києва".
(ПР-5480 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0988 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу приватному
підприємству "СОЛО" земельної ділянки для реконструкції нежитлової
будівлі під магазин непродовольчих товарів з блоком обслуговування
населення на вул. Драгоманова, 31-д у Дарницькому районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

3.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6866
Проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІСНИЙ
ЦЕНТР /ДЮЗНЯКИ" . земельної ділянки для
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будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Драгоманова, 31-з у
Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-5685 від 08.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,3025 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІСНИЙ ЦЕНТР "ЛОЗНЯКИ"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Драгоманова, 31-з у Дарницькому районі м.
Києва".
і
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» — 1
(Семененко О.А).

Чисельність депутатів, що беруть участь у засіданні
постійної комісії 16.09.2014, збільшилась на 1 особу - до
роботи під час засідання долучився депутат - член комісії
Харченко О.В.
3.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6924
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС
■ХАУС» для будівництва, експлуатації та обслуговування
офісного, торговельного, адміністративного комплексу з
об’єктами громадського призначення та паркінгом на
просп. Московському, 32-д в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-5691 від 10.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,8419 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В., Михайленко В.О., Міщенко О.Г.,
Поліщук О.Г., Семененко O.A., Найдьонов О.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Янченко Г.І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного, торговельного,
адміністративного комплексу з об’єктами громадського призначення та
паркінгом на просп. Московському, 32-д в Оболонському районі
м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Прокопіва В. В.,
Микитася М.В., Михайленка В.О., Турця^В.В., Найдьонова О.В. для
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додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата МикитасяМ.В.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після наданн
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 2 (Харченко О.В., Непоп ВІ.),
«утрималось» - 5 (Гордон Д.І., Дворніков В.М., Кустова В.В.,
Міщенко О.Г., Турець В.В.).

3.1.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6878
Проект рішення "Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВХІМПОСТАЧ"
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації
об'єкта
інженерно-транспортної
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
(транспортна розв’язка під'їзних шляхів до громадськоторговельного центру із енергетичною системою споруд
освітлення,
очисних
споруд
та
декоративним
озелененням території загального користування) на
просп.
Московському
(затока
Волковата)
в
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5680 від 05.09.2014)

Земельна ділянка площею 1,3673 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Семененко O.A., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення '.'Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВХІМПОСТАЧ" земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єкта інженернотранспортної інфраструктури та дорожнього господарства (транспортна
розв’язка під'їзних шляхів до громадсько-торговельного центру із
енергетичною системою споруд освітлення, очисних споруд та
декоративним озелененням території загального користування) на
просп. Московському (затока Волковата) в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» —5
(Дворніков В.М., Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Лапшов О.В.,
Семененко O.A.).

3.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6929
Проект рішення "Про передачу ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"ВОДТЕХМОНТАЖ"
земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових
будівель та очисних споруд на вул. Луговій, 9 в
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5415 від 05.08.2014)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ "ВОДТЕХМОНТАЖ" земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування нежитлових будівель та очисних споруд на вул. Луговій,
9 в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Гордон Д.І.,
Семененко O.A.)'.
3.1.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2002І
Проект рішення "Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ПАНТЕОН" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування станції технічного
обслуговування
автомобілів
на
вул. Новокостянтинівській, 2-а в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-5504 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1103 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "ПАНТЕОН" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування
автомобілів на вул. Новокостянтинівській, 2-а в Оболонському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.1.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6928
Проект рішення "Про передачу громадянину Гульку
Юрію Омеляновичу земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури та створення озелененої території
загального користування на просп. Перемоги, 136 у
• Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5600 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0895 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Янченко Г.І.,
Пабат О.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину Гульку
Юрію Омеляновичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та створення озелененої
території загального користування на просп. Перемоги, 136 у
Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «ц|5оти» - немає
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3.1.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6865
Проект рішення "Про передачу земельних ділянок
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНРАНАВТО"
для
експлуатації майнового комплексу по обслуговуванню
автотранспорту
з
під'їздними
шляхами
на
вул. Стеценка, 21 у Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5308 від 29.07.2014)

Земельна ділянка загальною площею 0,7245 га, в тому числі:
- площею 0,6463 га - для експлуатації майнового комплексу по
обслуговуванню автотранспорту з під'їзними шляхами - в оренду на 15
років.
- земельну ділянку площею 0,0394 га та площею' 0,0388 га - для
експлуатації майнового комплексу по обслуговуванню автотранспорту з
під'їзними
шляхами
(для будівництва
об’єктів транспортної
інфраструктури) - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельних ділянок
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНРАНАВТО"
для експлуатації майнового комплексу по обслуговуванню автотранспорту
з під'їзними шляхами на вул. Стеценка, 21 у Святошинському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Семененко O.A., Лапшов О.В.).

3.1.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-4435
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"ТЕХНОТРЕК" для будівництва офісного комплексу з
підземним паркінгом і вбудованими об'єктами
соціальної інфраструктури на вул. Чапаєва, 7, 7-6 у
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5697 від 12.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,1032 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І., Янченко Г.І., Меліхова Т.І.,
Микитась М.В., Найдьонов О.В., Єскіна О.О.
УХВАЛИЛИ: 3 метою дотримання прав мешканців житлових приміщень,
дотримання технологічних процесів при будівництві об’єкту та
враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель
житлової та громадської забудови -протримати проект рішення
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"Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ТЕХНОТРЕК" для будівництва офісного комплексу з
підземним паркінгом і вбудованими об'єктами соціальної інфраструктури
на вул. Чапаева, 7, 7-6 у Шевченківському районі м. Києва" за умови
викладення цільового призначення земельної ділянки в такій редакції:
«для будівництва Житлово - офісного комплексу з підземним паркінгом і
вбудованими об'єктами соціальної інфраструктури».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» - 4
(Кустова В.В., Меліхова Т.І., Семененко O.A., Лапшов О.В.).

3.2.

Розгляд кадастрових справ (іприватизація):

3.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8797
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Федякову Олександру
Юрійовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Панорамній, 24 у Голосіївському районі
м. Києва".
(ПР-5610 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0594 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Федякову Олександру Юрійовичу для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Панорамній, 24 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9004
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Івановій Раїсі Олександрівні
та Драпей Лідії Борисівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Учбовій, 3 у
Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-5638 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0619 га; спільна часткова власність:
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- громадянці Драпей Лідії Борисівні - 1/4 від 0,0619 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Івановій Раїсі Олександрівні та Драпей Лідії
Борисівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Учбовій, 3 у Голосіївському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9044
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки
громадянину
Яковчуку
Миколі
Сергійовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
■на вул. Старообухівській, 4-6 у Голосіївському
районі м. Києва".
(ПР-5476 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Яковчуку Миколі Сергійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Старообухівській, 4-6 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8957
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки
громадянина
Ілюхіна
Володимира
Васильовича для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на Оболонській набережній, 71 в Оболонському
районі м.Києва".
(ПР-5433 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0525 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про приватизацію
земельної ділянки громадянина Ілюхіна Володимира Васильовича для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на Оболонській набережній, 71 в Оболонському районі м.Києва".
2. Направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для перевірки правових підстав для приватизації цієї земельної
ділянки зазначеним громадянином у зв’язку з тим, що немає витягу з
містобудівного кадастру, з міського земельного кадастру та штампу
про внесення технічної документації до Державного земельного
кадастру. Кадастровий код земельної ділянки з технічної
документації не відповідає кадастровому коду з проекту рішення.
Земельна ділянка не зареєстрована в публічній кадастровій карті.
3. Повернутись до розгляду цього питання після його
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Семененко O.A.).

3.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9048
Проект рішення "Про приватизацію громадянам
Оландаренко
Г анні
Луківні,
Оландаренку
Володимиру Олександровичу земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ясному, 12
у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5620 від 20.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0505 га - спільна часткова власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію громадянам
Оландаренко Ганні Луківні, Оландаренку Володимиру Олександровичу
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ясному, 12 у Солом'янському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9008
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гордієнко Майї Георгіївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
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м. Києва".
(ПР-5656 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0800 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гордієнко Майї Георгіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Паустовського, 36 у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8965
Проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Івановій Наталії Іванівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Саврасова,
13 у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5612 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Івановій Наталії Іванівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Саврасова, 13 у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них)'.
3.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18672
Проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Полюс" договору оренди
'земельних ділянок для обслуговування та експлуатації
існуючого
міні-ринку
з
продажу
сільськогосподарської
продукції
на
просп. Володимира Маяковського, 17 у Деснянському
районі м.Києва".
(ПР-5495 від 08.08.2014)
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Проектом рішення передбачено: Поновити на 10 років та на 5 років договір
оренди земельних ділянок від 25.01.2001 №62-6-00013 площами
0,2069 га/ 0,0425 га/ 0,0340 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Лапшов О.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Полюс" договору оренди земельних ділянок
для обслуговування та експлуатації існуючого міні-ринку з продажу
сільськогосподарської продукції на просп. Володимира Маяковського, 17
у Деснянському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Семененко O.A., Лапшов О.В.).

3.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19715
Проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Полюс" договору оренди
земельних ділянок для розширення міні-ринку з
встановленням
торговельних
павільйонів
та
влаштуванням
гостьової
автостоянки
на
просп. Володимира Маяковського, 17 у Деснянському
районі м. Києва".
(ПР-5501 від 08.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 03.11.2006 №62-6-00361 площами 0,0162 га/
0,0723 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Полюс" договору оренди земельних ділянок
для розширення міні-ринку з встановленням торговельних павільйонів та
влаштуванням гостьової автостоянки на просп. Володимира
Маяковського, 17 у Деснянському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20049
Проект рішення "Про поновлення договорів оренди
земельних ділянок від 13.11.2002 №62-6-00042 та від
13.11.2002 №62-6-00043, укладених між Київською
міською радою та виробничим кооперативом "Свєта" з
самостійним статусом для влаштування тимчасової
відкритої охороняємо!’ автостоянки на вул. Радунській
у Деснянському районі м^-Києва та внесення змін до

(ПР-5512 від 13.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки 13.11.2002 № 62-6-00042 площею 0,9976 га та на 15
років договорів оренди земельної ділянки від 13.11.2002 № 62-6-00043
площею 0,2877 га;
внести зміни до пунктів 1 Договорів оренди земельних ділянок від
13.11.2002 № 62-6-00042 та від 13.11.2002 № 62-6-00043, а саме: слова
«для влаштування тимчасової відкритої охороняємо!' автостоянки»
замінити словами «для влаштування відкритої автостоянки з об’єктами
дорожнього сервісу та побутового обслуговування», та виключити слова
«в межах червоних ліній».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок від 13.11.2002 №62-6-00042 та від 13.11.2002
№62-6-00043, укладених між Київською міською радою та виробничим
кооперативом "Свєта" з самостійним статусом для влаштування
тимчасової відкритої охороняємо!' автостоянки на вул. Радянській у
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до них".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Дворніков В.M.).

3.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20810
Проект рішення "Про поновлення малому приватному
підприємству "Мрія-93" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування закладу
громадського харчування з літнім майданчиком на
просп. Броварському, 5-ж (літера А) у Дніпровському
районі м. Києва та внесення змін до нього".
(ПР-5666 від 01.09.2014)
(лист М ПП «М РІЯ-93» від
№ 08/13188)

10.09.2014 № 4 6 вх. від 11.09.2014

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 22.08.2008 №66-6-00486 площею 0,0906 га;
внести зміни до договору оренди земельної ділянки №66-6-00486 від
22.08.2008, а саме:
- підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такий редакції:
«об’єктом оренди відповідно до цього Договору є Земельна ділянка з
такими характеристиками: - місце розташування просп.
Броварський, 5-ж (літера А) у Дніпровському районі м.Києва; - розмір 0,0906 га; - цільове призначення —для експлуатації та обслуговування
закладу громадського харчування з літнім майданчиком; - кадастровий
номер —8 000 000 000:66:149:0034».

44

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення малому
приватному підприємству "Мрія-93" договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування з літнім
майданчиком на просп. Броварському, 5-ж (літера А) у Дніпровському районі
м. Києва та внесення змін до нього" за умови поновлення договору оренди
оренди земельної ділянки на 10років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Лапшов О.В.).

3.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21090
Проект рішення "Про поновлення: товариству з
обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровча
база відпочинку "Славутич" договору оренди
земельної ділянки для експлуатації, обслуговування,
реконструкції та будівництва бази відпочинку на
Парковій дорозі, 3 у Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-5688 від 10.09.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.04.2009 №66-6-00513 площею 0,2074 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Непоп В.І., Дворніков В.М.,
Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Спортивно-оздоровча база відпочинку
"Славутич" договору оренди земельної ділянки для експлуатації,
обслуговування, реконструкції та будівництва бази відпочинку на
Парковій дорозі, 3 у Дніпровському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Семененко O.A., Янченко Г.І., Дворніков В.М., Непоп В.І.,
Меліхова Т.І.).

3.3.6. СЛУХАЛИ:

.Кадастрова справа А-21170
Проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з паркінгами на вул. Предславинській, 7/20 (перетин з
вул. Ульянових) у Печерському районі м. Києва".
(ПР-5679 від 04.09.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 01.07.2004 №82-6-00195 (із змінами, внесеними
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договором про поновлення та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 06.10.2010 №82-6-00596) площею 0,1372 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ" договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з паркінгами на вул. Предславинській, 7/20
(перетин з вул. Ульянових) у Печерському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

3.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20827
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "АВАНТ-С" договору
оренди земельної ділянки для будівництва житловоофісного комплексу з приміщеннями громадського
харчування та підземним паркінгом на вул. Межовій,
23-6 у Подільському районі м. Києва".
(ПР-5564 від 13.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 29.09.2008 № 85-6-00417 площею 0,3346 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "АВАНТ-С" договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу з приміщеннями
громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Межовій, 23-6 у
Подільському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Лапшов О.В.).

3.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18883
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ПОДІЛ-2000" договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
офісного
приміщення
на
вул. Ігорівській, 7 літ "А" у Подільському районі
м. Києва".
(ПР-5687 від 10.09.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 05.10Д001 №85-6-00016 площею 0,0672 га.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ПОДІЛ-2000" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування офісного приміщення на
вул. Ігорівській, 7 літ "А" у Подільському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» немає.

3.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19828
Проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І
ПІДЗЕМНИХ
СПОРУД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ" договору оренди земельних ділянок
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничої бази на просп. Відрадному, 107 у
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5422 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 17.05.2002 №75-6-00030 площею 1,6774 га та
0,2134 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УПРАВЛІННЯ ПО
БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ" договору оренди земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на просп. Відрадному,
107 у Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20569
Проект рішення "Про поновлення договору оренди
земельних
ділянок
публічному
акціонерному
товариству "Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України" для
експлуатації та обслуговування господарських споруд
та павільйону на площі Привокзальній, 1 та на площі
Вокзальній, 2а (літера Р) у Солом'янському районі
м. Києва та внесення змін до нього".
(ПР-5448 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 9 років договір оренди
земельної ділянки від 18.04.2Д03 №72-6-00088 площею 0,1609 га;
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внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.04.2003 №72-600088, а саме:
- слова
"закрите
акціонерне
товариство
"Український
центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" замінити
словами "публічне акціонерне товариство "Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" у
відповідних відмінках;
- місце розташування земельної ділянки (кадастровий номер 8 000 000 000
72:440:0015) викласти в такій редакції: "площа Привокзальна, 1";
місце розташування земельної ділянки (кадастровий номер 8 000 000
000 72:440:0017) викласти в такій редакції: "площа Вокзальна, 2а
(літера Р)".
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
договору оренди земельних ділянок публічному акціонерному
товариству "Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України" для експлуатації та обслуговування
господарських споруд та павільйону на площі Привокзальній, 1 та на
площі Вокзальній, 2а (літера Р) у Солом'янському районі м. Києва та
внесення змін до нього".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —18, «проти» - 1 (Семененко Ö.А.), «утрималось» немає.

3.3.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21160
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУДІВНИЦТВО"
договору оренди земельної ділянки для будівництва
комплексу житлових будинків з вбудованоприбудованими приміщеннями, об'єктами соціальної
інфраструктури та паркінгами на вул. Багговутівській,
1-а у Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5695 від 12.09.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 20.10.2004 № 91-6-00350 площею 2,2923 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Поліщук О.Г., Меліхова Т.І.,
Єскіна О.О., Михайленко В.О.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУДІВНИЦТВО" договору оренди
земельної ділянки для будівництва комплексу житлових будинків з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями,
об'єктами
соціальної
інфраструктури та паркінгами на вул. Багговутівській, 1-а у
Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» - 5
(Семененко O.A., Лапшов О.В., Закревська Л.О., Меліхова Т.І.,
Дворніков В.M.).

3.4.
Розгляд
землеустрою):
3.4.1. СЛУХАЛИ:

кадастрових

справ

(затвердження

проектів

Кадастрова справа Д-5102
Проект
рішення
"Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню Міністерства Внутрішніх Справ
України в місті Києві для будівництва громадськожитлового комплексу з вбудованими приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Зарічній, 16 у Дарницькому
районі м. Києва".
(ПР-5102 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 2,0393 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Непоп В.І., Харченко О.В.,
МикитасьМ.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головному
управлінню Міністерства Внутрішніх Справ України в місті Києві для
будівництва
громадсько-житлового
комплексу
з
вбудованими
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Зарічній, 16 у
Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Прокопіва В.В.,
Микитася М.В., Михайленка В.О., Турця В.В., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради, члена постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Меліхової Т.І. стосовно зміни
черговості розгляду питань порядку денного, а саме:
після підпункту 3.4Л розглянути правові висновки
від 12.09.2014 №№08/230-1037, ; 08/230-1036 та
№ 08/230-1038 - питання порядку денного 5.5, 5.6 та
5.7 відповідно.

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Київради, члена постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Меліхової Т.І. стосовно зміни черговості розгляду питань порядку
денного.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.5.СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 №08/230-1037 до проекту рішення «Про
визнання таким, що втратило чинність рішення
Київської міської ради від 14 червня 2007 року
№ 844/1505 "Про передачу земельної ділянки
громадській організації "Київська міська спілка
автомобілістів" та
товариству з обмеженою
відповідальністю "НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС" для
будівництва
офісно-житлового
комплексу
з
прибудованими
приміщеннями,
відповідною
інфраструктурою, підземним паркінгом та наземною
< автостоянкою на вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському
районі м. Києва» - за поданням ТКК Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006 року. - матеріали
додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря К иївради від
14.08.2014 № 08/231-479/ПР, п р о ек т р іш ен н я з поясню вальн ою
за п и с к о ю д о н ьо го ; п равови й в и сн о во к уп р а вл ін н я п р а в о во го
заб езп еч ен н я дія л ьн ост і К и їв р а д и в ід 1 2 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 3 7 ,
коп ія р іш ен н я К и їв р а д и в ід 1 4 .0 6 .2 0 0 7 № 8 4 4 /1 5 0 5 - н а 1 0 -т и
а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 №08/230-1037 до проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 14 червня 2007 року
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№ 844/1505 "Про передачу земельної ділянки громадській організації
"Київська міська спілка автомобілістів" та товариству з обмеженою
відповідальністю "НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС" для будівництва офісножитлового комплексу з прибудованими приміщеннями, відповідною
інфраструктурою,, підземним паркінгом та наземною автостоянкою на
вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Лапшов О.В., Найдьонов О.В.,
Янченко Г.І.).

5.6.СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 №08/230-1036 до проекту рішення «Про
визнання таким, що втратило чинність рішення
Київської міської ради від 14 червня 2007 року
№ 845/1506 "Про передачу земельної ділянки
громадській організації "Київська міська спілка
автомобілістів"
та
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційна
компанія
"УКРБУДАЛЬЯНС"
для будівництва офісножитлового комплексу з прибудованими приміщеннями,
відповідною інфраструктурою, підземними паркінгами
та наземною автостоянкою на вул. Братиславській, 32-а
у Деснянському районі м. Києва» - за поданням ТКК
Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006
року, - матеріали додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря Київради від
14.08.2014 № 08/231-481/ПР, п роект р іш ен н я з п оясн ю вальн ою
за п и ск о ю д о н ь о го ; п ра во ви й ви сн о в о к уп равлін н я п р а в о во го
заб езп еч ен н я дія л ьн ост і К и їв р а д и в ід 1 2 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 3 6 ',
коп ія ріш ен н я К и їв р а д и від 1 4 .0 6 .2 0 0 7 № 8 4 5 /1 5 0 6 - н а 1 0 -т и
а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 №08/230-1036 до проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 14 червня 2007 року
№ 845/1506 "Про передачу земельної ділянки громадській організації
"Київська міська1 спілка автомобілістів" та товариству з обмеженою
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відповідальністю "Інвестиційна компанія "УКРБУДАЛЬЯНС" для
будівництва офісно-житлового комплексу з прибудованими приміщеннями,
відповідною інфраструктурою, підземними паркінгами та наземною
автостоянкою на вул. Братиславській, 32-а у Деснянському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(МеліховаТ.І., Закревська Л.О., Лапшов О.В., Найдьонов О.В.,
Янченко Г.І.). ■

5.7.СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 №08/230-1038 до проекту рішення «Про
визнання таким, що втратило чинність рішення
Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року
№ 496/3330 "Про передачу товариству "РОЯЛТІ
ТЕТРАБУД" земельної ділянки для будівництва та
експлуатації житлового будинку з підземним паркінгом
на просп. Перемоги у Святошинському районі
м. Києва» - за поданням ТКК Київради з питань
. перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006 року, - матеріали
додаються.
(п роект р іш ен н я з п оя сн ю вальн ою за п и с к о ю д о н ього; п равови й
ви сн о во к уп равлін н я п р а в о во го за б езп еч ен н я дія льн ост і К и їв р а д и
в ід 1 2 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 3 8 , коп ія р іш ен н я К и їв р а д и від
0 1 .1 0 .2 0 0 7 № 4 9 6 /3 3 3 0 - н а 1 1 -т и а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.09.2014 М08/230-1038 до проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року
№ 496/3330 "Прб передачу товариству "РОЯЛТІ ТЕТРАБУД" земельної
ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку з підземним
паркінгом на просп. Перемоги у Святошинському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Меліхова Т.І., Закревська Л.О., Лапшов О.В., Найдьонов О.В.,
Янченко Г.І.).
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Чисельність депутатів, що беруть участь у засіданні
постійної комісії 16.09.2014, зменшилась на 1 особу - залу
засідань залишила депутат - член комісії Меліхова Т.І.
3.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6063
Проект
рішення
"Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Госпіталю (з поліклінікою) Головного управління МВС
України в місті Києві для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу на
.вул. Платона Майбороди, 19 у Шевченківському районі
м. Києва".
(ПР-5555 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,6618 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Г оспіталю (з
поліклінікою) Головного управління МВС України в місті Києві для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Платона
Майбороди, 19 у Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7063
Проект
рішення
"Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Українському гідрометеорологічному центру державної
служби України з надзвичайних ситуацій для
експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку
на
вул.
Золотоворітській,
6-в
у
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5616 від 20.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1306 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Українському
гідрометеорологічному центру державної служби України з надзвичайних
ситуацій для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Золотоворітській, 6-в у Шевченківському районі м. Києва".
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3.5.
Розгляд кадастрових справ {розірвання договору оренди
земельної ділянки):
3.5.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21201
Проект рішення "Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 26.07.2004 № 91-6-00301,
укладеного між Київською міською радою та
підприємством «Учбова спортивна база Велотрек
«Авангард» на підставі пункту 1 рішення Київської
міської ради від 23.12.2003 №317/1192 «Про
оформлення
права
користування
земельними
ділянками".

(ПР-5678 від 03.09.2014)
Враховуючи гостру соціальну напругу, що склалася навколо запланованої забудови
земельної ділянки, яка на праві оренди перебуває в користуванні підприємства «Учбова
спортивна база Велотрек «Авангард», систематичну несплату орендної плати,
невиконання орендарем умов договору оренди земельної ділянки, керуючись статтями 9,
141 Земельного кодексу України, статтею 22 Закону України «Про столицю України місто-герой Київ», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 31 Закону України «Про оренду землі», пунктом 11.4 договору оренди земельної
ділянки від 26.07.2004 №91-6-000301,

Проектом рішення передбачено: розірвати в односторонньому порядку
договір оренди земельної ділянки від 26.07.2004 №91-6-00301 площею
0,8379 га для експлуатації та обслуговування велотреку на вул. Богдана
Хмельницького, 58 у Шевченківському районі м. Києва, укладений між
Київською міською радою та підприємством «Учбова спортивна база
Велотрек «Авангард» на підставі пункту 1 рішення Київської міської ради
від 23.12.2003 №317/1192 «Про оформлення права користування
земельними ділянками».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., Ушакова B.C., Непоп В.І.,
Левада С.Я., Любарець В.В., Микитась М.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 26.07.2004 № 91-6-00301, укладеного між
Київською міською радою та підприємством «Учбова спортивна база
Велотрек «Авангард» на підставі пункту 1 рішення Київської міської
ради від 23.12.2003 №317/1192 «Про оформлення права користування
земельними ділянками".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - 1 (Дворніков В.М.), «утрималось» немає.
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3.6. Розгляд кадастрових справ {внесення змін):
3.6.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20956
Проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 №522/9579 "Про
передачу
земельної
ділянки
комунальному
підприємству "Генеральна дирекція Київської міської
ради з обслуговування іноземних представництв" для
експлуатації та обслуговування адміністративногосподарських
будівель
і
споруд
на
вул. Златоустівській, 27, 35, 37-39 у Шевченківському
районі м. Києва".
(ПР-5629 від 26.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 22.05.2013 №522/9579, а саме:
- в назві та пунктах 1, 2, 3 рішення слова "комунальному підприємству
"Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв"
замінити
словами
"державному
підприємству
"ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ";
- слова
"для
експлуатації та обслуговування
адміністративногосподарських будівель і споруд" замінити словами "для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з
підземними паркінгами та гостьовими автостоянками";
- в преамбулі рішення слова та цифри "статей 93, 120, 123" замінити
словами та цифрами "статей 9. 92,122. 123 Земельного кодексу України.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 №522/9579 "Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству "Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" для
експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських
будівель і споруд на вул. Златоустівській, 27, 35, 37-39 у
Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Семененко О.А., Янченко Г.І., Непоп В.І.).

3.7. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
3.7.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12936
Проект рішення
"Про
передачу
громадянину
Коржовому Федору Федоровичу^'лласність земельної
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ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 193-а у Голосіївському районі
м.Києва".
(ПР-5611 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0865 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Міщенко О.Г., Михайленко В.О.,
Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Коржовому Федору Федоровичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 193-а у Голосіївському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.7.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13458
Проект рішення "Про передачу громадянці Калініченко
Наталії Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 26-в у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР- 5659 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0795 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Калініченко Наталії Миколаївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 26-в у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.
3.7.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12496
Проект рішення "Про передачу громадянці Міхеєнко
Аллі Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Осінній, 73-а у Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5449 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0593 га - у власність.

56

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Міхеєнко Аллі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Осінній, 73-а у Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.7.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15490
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянці
Колисниченко Людмилі Омелянівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Якова Качури, 10 у
Святошинському районі м. Києва".
1
(ПР-5413 від 05.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0354 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Колисниченко Людмилі Омелянівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Якова Качури, 10 у
Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.7.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20853
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Касьянову Володимиру Яковичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Монтажників,
115 у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5506 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0783 га - у власність.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Касьянову Володимиру Яковичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Монтажників, 115 у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

3.7.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16887
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянці
Серебрянській Людмилі Сергіївні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Садовому, 76 у Солом'янському.районі м. Києва".
(ПР-5641 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0991 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Серебрянській Людмилі Сергіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 76 у Солом'янському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17 , «проти» - 1 (Семененко O.A.), «утрималось» немає.

4. Повторний розгляд кадастрових справ'.
4.1.Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та на проведення експертної грошової оцінки):
4.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1228
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та на проведення експертної грошової оцінки
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Златовлад» для реконструкції
нежитлових будівель під офісний центр з магазинами,
рестораном та підземною автостоянкою, їх подальшої
експлуатації та обслуговуванням на вул. Прорізній, 25
. (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5260 від Ж07.2014)

58

Земельна ділянка площею 0,05 га - в короткострокову оренду на 1 рік (за
умови подальшого викупу).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки товариству
з обмеженою •відповідальністю «Златовлад» для реконструкції
нежитлових будівель під офісний центр з магазинами, рестораном та
підземною автостоянкою, їх подальшої експлуатації та обслуговуванням
на вул. Прорізній, 25 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва" за
умови уточнення адреси земельної ділянки в проекті рішення, а саме:
виключити слово «(літ. А)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

4.2.

Повторний розгляд кадастрових справ (продаж):

4.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1209
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
підприємству громадського харчування у формі
товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛЕНИИ
ГАЙ"
для
експлуатації,
обслуговування
та
реконструкції об'єкта громадського обслуговування
населення на вул. Набережно-Цечерській, 10-г (літ. А)
у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-5154 від 24.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,0340 га.
Експертна грошова оцінка станом на 15.10.2013 становить: 830 885,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
підприємству громадського харчування у формі товариства з обмеженою
відповідальністю "ЗЕЛЕНИИ ГАЙ" для експлуатації, обслуговування та
реконструкції об'єкта громадського обслуговування населення на
вул. Набережно-Печерській, 10-г (літ. А) у Голосіївському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Дворніков В.М.).
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4.2.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-0126
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
фізичній особі-підприємцю Макарчук Ірині Дмитрівні
для
будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину і кафе в одному комплексі на вул. Мілютенка,
24 у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5164 від 24.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,0341 га.
Експертна грошова оцінка станом на 12.12.2013 становить: 686 746,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
фізичній особі-підприємцю Макарчук Ірині Дмитрівні для будівництва,
експлуатації та обслуговування магазину і кафе в одному комплексі на
вул. Мілютенка, 24 у Деснянському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16 , «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Лапшов О.В.).

4.3.

Повторний розгляд кадастрових справ {ПАТ «Київміськбуд)'.

4.3.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6612
• Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству "Холдингова
компанія
"Київміськбуд"
для
будівництва та
експлуатації житлового будинку з вбудованими
нежитловими приміщеннями на вул. Святошинській у
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-5483 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4975 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Янченко Г.І., Дудурич В.М.,
Єскіна О.О.,
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному
акціонерному
товариству
"Холдингова
компанія
"Київміськбуд" для будівництва та експлуатації житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Святошинській у
Святошинському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 1 (Янченко Г.І.), «утрималось» - З
(Лапшов О.В., Семененко O.A., Харченко О.В.).
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4.3.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6808
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Київміськбуд
для організації будівельних робіт з подальшим
благоустроєм та озелененням земельної ділянки на
вул. Миколи Кравченка, 12 у Шевченківському районі
м.Києва".
(ПР-5655 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,3149 га - в оренду на 2 роки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дудрич В.М., Руголь Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Київміськбуд для організації
будівельних робіт з подальшим благоустроєм та озелененням земельної
ділянки на вул. Миколи Кравченка, 12 у Шевченківському районі
м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 1 (Лапшов О.В.), «утрималось» - 5
(Закревська Л.О., Янченко Г.І., Семененко O.A., Непоп В.І.,
Харченко О.В.).

4.4.

Повторний розгляд кадастрових справ (надання/передача):

4.4.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20507
.
Проект рішення "Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ "ЕДЕМ ФОРЕСТ" земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд та
дачного будівництва членів кооперативу в 11-му
■кварталі Броварського лісництва у Деснянському
районі м.Києва".
(ПР-5535 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 8,4670 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
проект
рішення
"Про
передачу
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ЕДЕМ ФОРЕСТ" земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд та дачного
будівництва членів кооперативу в 11-му кварталі Броварського
лісництва у Деснянському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - 2 (Янченко Г.І., Семененко O.A.),
«утрималось» - 3 (Лапшов О.В., Закревська Л.О., Дворніков В.М.).
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5. Розгляд
правових
висновків
управління
забезпечення діяльності Київської міської ради:
5.1.СЛУХАЛИ:

правового

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
' 09.09.2014 №08/230-999 до проекту рішення «Про
відмову товариству з обмеженою відповідальністю
"КІБ" в поновленні договору оренди земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на вул. Богатирській в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-5458 від 06.08.2014,
справа А-20616) - матеріали додаються.
(п роект р іш ен н я з п оясн ю вальн ою за п и с к о ю д о н ьо го ; п равови й
ви сн о во к уп равлін н я п р а в о в о го за б езп еч ен н я дія л ьн о ст і К и їв р а д и
в ід 0 9 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -9 9 9 —н а 5 -т и а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-999 до проекту рішення «Про відмову товариству з
обмеженою відповідальністю "КІБ" в поновленні договору оренди
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на вул. Богатирській в Оболонському районі
м. Києва».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Михайленко В.О.).

5.2.СЛУХАЛИ:

. Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1000 до проекту рішення «Про
відмову товариству з обмеженою відповідальністю
Будівельній компанії "КРОУН" в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
на вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі
м. Києва» (ПР-5549 від 13.08.2014, справа А-20599)матеріали додаються.
(п роект р іш ен н я з п оя сн ю вальн ою за п и с к о ю д о н ьо го ; п р а во ви й
ви сн о во к уп равлін н я п р а в о в о го за б езп еч ен н я дія л ьн о ст і К и їв р а д и
в ід 0 9 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 0 0 - н а 5 -т и а р к .).
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1000.
2.
Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісі
Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури від 02.09.2014 «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Лайоша Гавро, 7 в
Оболонському районі м. Києва» за умови виключення пункту 2.
3.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Киівради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Янченко Г.І.,
Семененко O.A.).

5.3.СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1006 до проекту рішення «Про
відмову товариству з обмеженою відповідальністю
Будівельній компанії "КРОУН" в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
на вул. Прйрічній, 19 в Оболонському районі м. Києва»
(ПР-5426 від 06.08.2014, справа А-20659) - матеріали
додаються.
(п роект р іш ен н я з п оя сн ю вальн ою за п и с к о ю д о н ь о го ; п р а вови й
ви сн овок уп равлін н я п р а в о в о го за б езп еч ен н я дія л ьн о ст і К и їв р а д и
від 0 9 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 0 6 - н а 5 -т и а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1000.
2.
Підтримати раніше ухвалене рішення постійної коміс
Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури від 02.09.2014 «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в поновленні договору
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вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Прирічній, 19 в
Оболонському районі м. Києва» за умови виключення пункту 2.
3.
Винести вищезазначений проект рішення на розгл
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

5.4.СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
; забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1007 до проекту рішення «Про
відмову товариству з обмеженою відповідальністю
Будівельній компанії "КРОУН" в, поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва»
(ПР-5459 від 06.08.2014, справа А-20610) - матеріали
додаються.
(п роект ріш ен н я з п оя сн ю вальн ою за п и с к о ю д о н ь о го ; п р а вови й
ви сн о во к уп равлін н я п р а в о в о го за б езп еч ен н я дія л ьн о ст і К и їв р а д и
від 0 9 .0 9 .2 0 1 4 № 0 8 /2 3 0 -1 0 0 7 - н а 5 -т и а р к .).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.09.2014 №08/230-1000.
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії
Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури від 02.09.2014 «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Прирічній, 17 в
Оболонському районі м. Києва» за умови виключення пункту 2.
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко О.А).
Питання
5.5,5.6. та 5.7

За пропозицією депутата Київради Меліхової Т.І.
були розглянуті та
проголосовані перед
підпунктом 3.4.2
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Чисельність депутатів, що беруть участь у засіданні
постійної комісії 16.09.2014 зменшилась на 1 особу —залу
засідань залишив депутат - член комісії Баленко І.М.

,

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від
01.11.2012 №395/8679 «Про надання Вищому
господарському суду України земельних ділянок для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного будинку Вищого господарського
суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби
народів та вул. Старонаводницької у Печерському
районі м. Києва» - за поданням депутата Київради
С.Кримчака від 03.09.2014 №08/279-1987-02
матеріали додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря Київради від
03.09.2014 № 08/231-715/П Р, лист депут ат а К иївради Кримчака С.О.
від 03.09.2014 № 08/279-1987-02, проект рішення з пояснювальною
запискою до нього, копія рішення Київради від 01.11.2012 № 395/8679
н а 8 -м и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від 01.11.2012
№395/8679 «Про надання Вищому господарському суду України
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку Вищого господарського суду України з
паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької
у Печерському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Непопа В.І.,
Левади С.Я., Михайленка В. О., Гордона Д.І., Прокопіва В.В.,
Микитася М.В., із залученням депутатів Київради Кримчака С.О. та
Опадчого І.М. для додаткового вивчення цього питання. Визначити
головою робочої групи депутата Прокопіва В.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 08.09.2005 року №62-60057, укладеног^ииіж КиївсьжркЗ міською радою та
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товариством
з
обмеженою
відповідальністю
"ЖЕНСАН" - за поданням постійної комісії Київради з
питань дотримання законності, правопорядку та
боротьби з корупцією - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київради від
01.09.2014 № 08/231-701/ПР, лист депут ат а Київради І.Опадчого від
01.09.2014 № 08/291-040, проект ріш ення з пояснювальною запискою
до нього, лист управління правового забезпечення від 29.07.14
№ 08/230-722, графічні матеріали, витяг з протоколу засідання
постійно дію чої р о б о ч о ї групи щ одо вивчення стану підготовки
Генерального плану м іст а К иєва до 2025 р о к у н а 1 1 -т и а р к .)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Опадчий І.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 08.09.2005 року №62-6-0057, укладеного між
Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ЖЕНСАН" за умови виправлення технічної
помилки, а саме: по тексту рішення цифри 62-6-0057 замінити на
цифри 62-6-00257 та виключити пункт 2.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови комісії Прокопіва В.В. щодо
об’єднання розгляду питань порядку денного №8 та
№17, а саме:
8.

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 03.07.14 №22/22
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та
публічним акціонерним товариством "Спеціальне
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче
підприємство "УКРРЕСТАВРАЦІЯ", від 16 жовтня
• 2012 року № 65-6-00528 та інші правові наслідки
прийняття цього рішення» - за поданням депутата
Київради В.Кустової від 08.09.2014 М 08/279-048-88.
(доручення заступника м іського голови - секретаря К иївради від
08.09.2014 № 08/231-724/П Р, лист депут ат а К иївради К уст ової В.В.
від 08.09.2014 № 08/279-048-88, проект ріш ення з пояснювальною
запискою до нього н а 7-м и а р к /)

17.

Пропозиція депутата Київради Меліхової Т.І. щодо
розгляду проекту рішення «Про внесення змін до
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"Про розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та
публічним акціонерним товариством "Спеціальне
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче
підприємство "УКРРЕСТАВРАЩЯ" від 16 жовтня 2012
року №65-6-00528 та інші правові наслідки прийняття
цього рішення» - за поданням депутата Киівради
Меліхової ТІ.
(доручення заступника м іського голови - секретаря Київраруї від
08.09.2014
№ 08/231-733/П Р, лист депут ат а К иівради М еліхової ТІ.
від 08.09.2014 № 08/279/259-37, проект рішення з пояснювальною
■ запискою до нього н а 7-м и а рк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Оскільки подані проекти рішень ідентичні, вважати їх
спільним проектом за поданням депутатів Киівради В.Кустової та
Т.Меліхової.
2. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 03.07.14 №22/22 «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та
публічним акціонерним товариством "Спеціальне науково-реставраційне
проектне будівельно-виробниче підприємство "УКРРЕСТАВРАЩЯ", від
16 жовтня 2012 року № 65-6-00528 та інші правові наслідки
прийняття цього рішення».
3. Суб'єктам подання проектів рішень доопрацювати та
подати на розгляд пленарного засідання сесії Киівради спільний
проект рішення за поданням депутата Киівради В.Кустової та
депутата Киівради Меліхової Т.І.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

9.СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 05.06.2007 №91-6-00662»
- за поданням депутата Киівради О.Вовченка від
01.9.2014 №08/279-015-24 - матеріали додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря Київраруї від
01.09.14 № 08/231-700/П Р, лист депут ат а К иівради О.Вовченка від
01.09.2014, проект рішення з пояснювальною запискою до нього, копія
проекту рішення Киівради від 21.12.2006 № 494/551, копія договору
оренди земельної ділянки від 05.06.2007 № 91-6-00662 н а 1 5 -т и а р к .).
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 05.06.2007 №91-6-00662» за умови
виключення пункту 2.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

10.СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,76 га на перетині вулиці
Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера
"Віра") у Святошинському районі м. Києва» - за
поданням депутата Київради О.Пабата від 08.07.14
№08/279/515-113 -матеріали додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря К иївради від
23.07.2014 № 08/231-137/ПР, лист депут ат а К иївради від 28.07.14
N908/279/515-113, проект рішення з пояснювальною запискою до нього,
схема розташування скверу н а 7-м и а рк,).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Пабат О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,76 га на перетині вулиці Велика Кільцева та
вулиці Зодчих (вздовж озера "Віра") у Святошинському районі
м. Києва» з урахуванням правок які були озвучені депутатом Київради
Пабатом О.В., а саме: доповнити проект рішення пунктом такого
змісту: «Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради №581/7918 від 24.05.2012 «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на перетині вулиць Великої Окружної та Зодчих,
півколо озера Віра, у Святошинському районі м. Києва»».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

11. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 1,30 га перетині вулиці
Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у
Святошинському районі м. Києва» - за поданням
депутата
Київради
О.Пабата
від
14.07.14
№08/279/515-76 - матеріали додаються.
(доручення заступника м іського голови - секретаря К иївради від
23.07.2014 № 08/231-133/ПР, лист депут ат а К иївради О.Пабата від
14.07.2014 № 08/279/515-76, копія проект у ріш ення з пояснювальною
запискою до нього, сусема розт аш ування зем ельної ділянки н а 7-м и
арк.).
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 1,30 га перетині вулиці Героїв Космосу та
проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Чисельність депутатів, що беруть участь у засіданні
постійної комісії 16.09.2014 збільшилась на 1 особу - до
роботи під час засідання долучилась депутат - член комісії
Меліхова Т.І.

,

12. Різне:
12.1.СЛУХАЛИ: Повторний розгляд листа депутата Київради
В.Кустової від 21.08.2014 вих. № ЗО (вх.№08/м489 від
23.o7.i4) щодо створення робочої групи для вивчення
та дослідження питання Трапезної церкви матеріали додаються.
(Доповідач В.Кустова).
(лист депутата Київради К уст ової В.В.
(вх. № 08/10489 від 23.07.2014 н а 1 -м у а р к .)

від 21.07.14 № 3 0

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати лист депутата Київради В.Кустової від 21.08.2014
ВИХ. № 3 0 (вх.№08/10489від23.07.14).

2.
Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г
Михайленка В.О., Найдьонова О.В., Кустової В.В., Закревської Л.О.,
Шилюка П.С. та за згодою - Кримчака С.О., Луценка І.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
Міщенка О.Г.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

12.2.СЛУХАЛИ: Розгляд
звернення
депутата
Київради
О.Харченка від 08.09.2014 №08/279/094-5 «л»
стосовно звернення ОК «Дніпровський» вих.
№29 від 19.08.2014 щодо зберігання особистого
автотранспорту
мешканців
Дніпровського
району - матеріали додаються.
(лист

депутстгік Київради

Харч
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№ 08/279/094-5 «л»
(вх. № 08/13065 від 09.09.2014), лист
заступника голови правління О К «Дніпровський» Б азіка О.М. від
19.08.2014 № 29, графічні матеріали н а 9 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В., Овраменко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення депутата Київради О.Харченка від
08.09.2014
№08/279/094-5
«л»
стосовно
звернення
ОК
«Дніпровський» вих. №29 від 19.08.2014 щодо зберігання
особистого автотранспорту мешканців Дніпровського району.
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025 року з залученням депутата Київради
Овраменко О.В та представників громадської ради Дніпровського
району, Д П Інституту «Київгенплан», Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА).
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

12.3.СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від
05.08.2014 №057081-3832 з додатками до нього
щодо ситуації, яка склалася навколо земельної
ділянки на перетині вул. Вишгородської та
Резервної в Оболонському районі, що перебуває
у власності ТОВ «Автонафта», - матеріали
додаються.
(лист Д е п а р т а м ен т у зем ел ь н и х р е с у р с ів (К М Д А ) від
0 5 .0 8 .2 0 1 4 № 0 5 7 0 8 1 -3 8 3 2 , гр а ф іч н і м ат еріал и , копія л ист азверн ен н я гро м а д я н и н а Х о м и ч а М .П . в х № 0 8 /Х -1 7 7 2 від
0 7 .0 7 .2 0 1 4 , копія п ост ан ови ви щ о го а д м ін іст р а т и вн о го с у д у
У країни від 2 1 .0 5 .2 0 1 4 М К /8 0 0 /7 2 5 6 /1 4 , К /8 0 0 /8 2 1 4 /1 4 ,
К /8 0 0 /9 1 15/14, коп ія л и ст а п р о к ур а т ур и м іс т а К и є в а від
2 6 .0 4 .2 0 0 7 № 0 7 /4 -7 4 в и х -0 7 (в х .№ 2 4 8 6 0 в ід 0 7 .0 5 .2 0 0 7 ), копія
л и ст а-зверн ен н я від 2 0 .0 8 .2 0 1 3 вх. № о п /х -2 0 3 /3 9 , копія
л и с т а П А Т «А кц іон ерн а ком п ан ія «К и ївв о д о к а н а л » від
2 6 .0 9 .2 0 1 3 № 2 6 9 7 /0 5 н а 1 8 -т и а р к .)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Хомич М.П., Кустова В.В., Олексієнко І.С.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 05.08.2014 №057081-3832.

70

2. Створити робочу групу у складі депутатів Кустової В. В.,
Турця В.В., Михайленка В.О. з залученням представників громади для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Кустову В.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

12.4.СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
•виконавчого органу Київради (КМДА) від
28.08.2014 №057029-8467 стосовно можливості
надання у власність ОК «Житлово-будівельний
кооператив «Березняки-житло» дозволу на
розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,24 га на
вул. Тупикова, 12 у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку (К-20858) - матеріали
додаються.
(лист Д еп а р т а м ен т у зем ел ьн и х р е с у р с ів (К М Д А ) від
2 8 .0 8 .2 0 1 4 № 0 5 7 0 2 9 -8 4 6 7 , п роект р іш е н н я з п оя сн ю вальн ою
за п и ск о ю д о н ь о го н а 5 -т и а р к .)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Обрядин В.В., Непоп В.І.,
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 28.08.2014 №057029-8467
стосовно можливості надання у власність ОК «Житлово-будівельний
кооператив «Березняки-житло» дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,24 га на
вул. Тупикова, 12 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку.
2.
Матеріали
справи-клопотання
К-20858
повернути
Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) на доопрацювання у зв уязку з тим, що проект
рішення не завізовано профільним заступником голови КМДА.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження
зазначених матеріалів в порядку визначеному регламентом Київської
міської ради.
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12.5.СЛУХАЛИ: Розгляд листа Євстратової Т.О. від 11.09.2014
№08/Є-3083 щодо припинення розгляду справиклопотання К-17706 - матеріали додаються.
(лист Євстратової Т.О. від 11.09.2014 М08/Є-3083
на 1-му арк.)
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі Євстратової Т.О. від
11.09.2014 №08/Є-3083
2. Повернути представлені матеріали справи-клопотання К-17706
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) у зв’язку зі зверненням громадянки
Євстратової Т.О.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕШ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО

13.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Непопа В.І. щодо
розгляду проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Алекс
Буд» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, обслуговування та експлуатації
житлового
будинку
з
прибудованими
приміщеннями та підземним паркінгом на
ііросп. Правди, 80-82 у Подільському районі
м. Києва» (ПР-5662 від 28.08.2014, кадастрова
справа А-21070).
Поновити на 10 років договір оренди земельної ділянки №85-6-00073 від
07.11.2003 площею 0,4809 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Терехова Н.В., Єскіна О.О.,
Олексієнко І.С., Микитась М.В., Міщенко О.Г., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Алекс Буд» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового
будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на
просп. Правди, 80-82 у Подільському районі м. Києва» за умови
поновлення договору оренди земельної ділянки на 2 роки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає^ «утрималось» - З
(Меліхова Т.І., Янченко ПЕ^Семененко
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14.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Янченко Г.І. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площею 0,26 га на
вул.Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському районі
м. Києва».
(копія доручення заступника м іського голови - секретаря
К и ів р а т від 03.09.2014 № 08/231-714/ПР, п роект р іш ен н я з
п оя сн ю вальн ою за п и ск о ю т а гр а ф іч н и м и м ат еріал м и до
н ь о го н а 7-м и а р к .)

Площа земельної ділянки 0,26 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Кримчак С.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,26 га на
вул.Олеся Гончара, 5-7 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

15.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Гордона Д.І.
стосовно створення постійно діючої робочої групи
щодо контролю за дотриманням термінів
будівництва та сприяння у вирішені; проблемних
питань з об’єктами незавершеного будівництва у
м. Києві.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В .В., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, депутата Київради Гордона Д.І.
стосовно створення постійно діючої робочої групи.
2. Створити постійно діючу робочу групу у складі депутатів
Гордона Д.І., Тур ця В. В., Михайленка В.О., Семененка O.A.,
Міщенка О.Г., Кустової В.В., Микитася М.В.,
Непопа В.І.,
Прокопіва В.В.
Визначити головою робочої групи депутата
Гордона Д.І.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

16.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Левади С.Я. щодо
розгляду протоколу № 5 засідання постійно діючої
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Генерального плану міста Києва до 2025 року від
16.09.2014 № 04/27 - матеріали додаються.
(протоколу № 5 засідання постійно дію чої р о б о ч о ї групи по
вивченню стану підготовки Генерального плану м іст а К иєва до
2 0 2 5 р о к у від 16.09.2014 № 04/27).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол № 5 засідання постійно діючої робочої
групи по вивченню стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025 року від 16.09.2014 № 04/27 та включити до
наступного порядку денного засідання постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування питання,
які були розглянуті на цій робочій групі та не розглянуті комісією.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Розгляд питання 17 Порядку денного об'єднано з розглядом питання 8
Порядку денного та зафіксовано у пункті 8 Протоколу.

18.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Левади С.Я. щодо
розгляду протоколу № 5 засідання постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року від
16.09.2014 № 05/28 стосовно повторного розгляду
листа депутата Київради Андреева A.C. про скаргу
мешканців Солом’янського району м. Києва та
громадського активу з приводу забудови земельної
ділянки
на
вул.
Волгоградській,
25
у
Солом'янському районі м. Києва, яка була відведена
рішенням Київради від 23.10.2013 №419/9907.
(протокол № 5 засідання постійно дію чої р о б о ч о ї групи по
вивченню стану підготовки Генерального плану м іст а К иєва до
2 0 2 5 р о к у від 16.09.2014 № 05/28).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол № 5 засідання постійно діючої робочої групи
по вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025
року від 16.09.2014 № 05/28.
2.
За результатами розгляду матеріалів, що містяться в кадастровій
справі, згідно з якими Київрадою було прийнято рішення від 23.10.2013
№419/9907, встановлено, що вони відповідають земельному законодавству,
яке діяло на час прийняття рішення. Рекомендувати орендарю
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вищезазначеної земельної ділянки виконати умови та вимоги, викладені у
висновках міських служб, що погоджували проект землеустрою.
3.
Зобов'язати орендаря першочергово виконати його гарантійн
зобов’язання по благоустрою прилеглих до перспективної забудови територій
та влаштування на частині земельної ділянки (72:215:042) скверу та дитячого
майданчику до початку будівельних робіт.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

