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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII 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 ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
тел./факс (044) 202-73-09

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

Протокол № 5
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 01.03.2016

13:00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх.

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

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р.В.

Турець В.В.
Харченко О.В.

перший заступник голови (з питань містобудування
та архітектури);
перший
заступник
голови
(з
питань
землекористування);
заступник голови постійної комісії;
заступник голови постійної комісії;

Картавий І.Л.

секретар постійної комісії;

Баленко І.М.
Балицька О.С.,
Банас Д.М.,
Бродський В.Я.,
ЗубкоЮ.Г.
Кримчак С.О.,

члени постійної комісії

; с,
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Кісільов І.П.

Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О.,
Назаренко В.Е.,
Негрич М.М.,
Непоп В.І.,
Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г.,
Росляков В.В.,
Старовойт В.М.,
Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю.
Всього присутні 23 депутата Київської міської ради, члена постійної комісії.

Запрошені:
Бохняк В. Я.,
Бродський О.Я.,
Кутняк С.В.,
Діденко Я. О.,
Кочур М.А.
^

ЦвяхО.М.
Бондар Г.В.

Поліщук О.Г.

- депутати Київської міської ради:

начальник Головного управління Держгеокадастру;
в.о. директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);

Кулаковський Ю.П.

0>;

Загорулько В.В.
Дюжев С.А.
Олексієнко І.С.

Березовський Ю.В.
Допіро К.П.
Ватаманюк С.В.
Вознюк М.А.
Вітренко А.В.
Захарова О.О.
Кісільова Л.К.
Кічинок А.
Кошиль А.В.
Кирисюк О.В.
Марчук О.

помічник депутата Бохняка В.Я.;
представник громадськості;
заступник голови ОСН «Комітет ради житлового
масиву Виноградар, представник координаційної ради
ГНО «Київське Віче»;
по кадастровій справі А-20266;
по кадастровій справі А-17127;
по справі-клопотання К-25514;
представник громадськості;
представник громадськості;
по кадастровій справі Є-1308;
по кадастровій справі А-21861;
по питанню 12.9 порядку денного;
по питанню 12.9 порядку денного;
по питанню 2 порядку денного;
по справі-клопотання К-22278;

Мельничук П.І.
Мельник С.І.
Миронюк Н.Е.
Міхнюк І.В.

-

Лєбєдєв Є.В.
Ободовська В.В.
Пасько В.Ф.
Пограничний О.Л.
Прохорчук О.
Протасов І.В.
Підлісна А.
Рудь М.М.
Руденко С.К.
Ткаченко К.Ф.

-

Юренєв М.Д.

Шабулін С.В.
Шевченко О.В.
Шуняєва В.В.
Шульга М.М.
Щепанюк Г.В.
Яцина С.М.

по кадастровій справі А-21651;
по кадастровій справі Д-4817;
по питанню 3 порядку денного;
по питанню 1 порядку денного та справі-клопотанню
К-25353;
по питанню 6 порядку денного;
по кадастровій справі А-7898;
по кадастровій справі Є-1293
по кадастровій справі Є-1308

- по кадастровій справі П-9309;
- по кадастровій справі А-10З36;
- по питанню 7 порядку денного;
- по кадастровій справі А-12522;
автор петиції №1749 «Введення мораторію на забудову
території, прилеглої до меж національного парку
Голосїївський»;
по кадастровій справі А-20266;
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО».
по питанню 12.9 порядку денного;
по питанню 3 порядку денного;
по питанню 1 порядку денного та справі-клопотанню
К-25353:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міськоїради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
01.03.2016
1. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 14 травня 2015 року №455/1319 «Про оформлення земельних ділянок
громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників
антитерористичної операції» за поданням Київського міського голови
В. Кличка матеріали додаються.
-

2. Розгляд петиції №1749 «Введення мораторію на забудову території,
прилеглої до меж національного парку Голосїївський» (автор петиції Юренєв
М.Д.) за дорученням заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради Прокопіва В.В. від 10.02.2016 №08/КО-1342(п) - матеріали додаються.
З

3. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 23.07.2004 року №63-6-00143» за поданням депутата Київської
міської ради Бохняка В.Я. - матеріали додаються.
Проектом рішення передбачено розірвання в односторонньому порядку договору
оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Орест», площею 3,9616 га на Дніпровській набережній
(район затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва.

4. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
біля житлових будинків №36/5-38 по вулиці Татарській, у Шевченківському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Банаса Д.М. матеріали додаються,
5. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. О. Кошиця, біля Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Кримчака С.О. - матеріали додаються,
6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Маршала Тимошенка, №13, №15 в Оболонському районі м. Києва» за
поданням
депутата
Київської міської ради
Приходько НІ.
матеріали додаються,
7. Повторний розгляд проекту рішення «Про скасування рішення Київської
міської ради від 24.09.2015 №6/1909 «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою
та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в
Україні №91-6-00490 від 26.09.2005» та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки» за поданням депутата Київської міської ради
Марченка Р.В. - матеріали додаються,
8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються,
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-24051
К-26028
К-22954
К-25612
К-25353
К-25986
К-25296
К-26023
К-25328
К-23897
К-26047
К-24252
К-25527
К-26055
К-26051
К-26011
К-26010
К-25208
К-25863
К-26084
К-23856
8.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
К-25514
К-25847
К-26071
К-26077
К-25239
К-25875
К-21959
К-24707
К-25312
К-25846
К-26064

8.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-25304
К-24904
К-25421
К-24338
К-21180
К-23231
9. Повторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
9.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-25812
10. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
А-22278
Д-6031
Д-7083
А-19835
А-10336
Д-6982
А-21826
Д-4817
А-0885
А-21469
А-21792
Д-7054

Д-6964
А-21573

10.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення
змін до них):
А-22219
А-21711
А-20266
А-21740
А-21969
А-15301
А-18728
А-19207
А-21369
А-12522
А-21627
А-21917
10.3. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9317
П-9297
П-9186
П-9413
П-9323
П-9316
П-9236
П-9348
П-9315
П-9162
П-9163
П-9143
10.4. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-7898
А-17135
А-19139
А-13794
А-21653
А-13823
А-19041
А-19040
А-21189

П-9264
П-9191
П-3798

П-8856
П-9207
П-9333

А-21500
А-10956

А-16602
А-21861

10.5. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
Є-1315
А-22248
10.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
Д-7101
10.7. Розгляд кадастрових справ (продаж та надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, аукціон):
Є-1301
Є-1313
Є-1298
Є-1308
Є-1310
Є-1145
11. Повторний розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):
Д-7280

11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-21891
А-17127
11.3. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9296
П-9309
П-9122
П-9069
11.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
А-21565
А-21012
А-20225
А-21651
11.5.Повторний розгляд кадастрових справ (продаж та надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок):
Є-1293
11.6. Повторний розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди
земельних ділянок):
А-21809

12. Розгляд правових висновків управління правового
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються.

забезпечення

12.1. Повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139
до проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів» від 17.01.2006
року на підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року
№855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року №82-6-00338» за поданням
депутата Київської міської ради Я. Діденка - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016 під час
голосування рішення не було прийнято.
12.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 10.02.2016 №08/230-262 до проекту
рішення «Про передачу громадянину Резніку Миколі Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Городній, 16 у Солом’янському
районі м. Києва» (ПР-8445 від 21.01.2016, кадастрова справа А-22105) матеріали додаються.
12.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.02.2016 №08/230-290 до проекту
рішення «Про внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської ради
від 02.02.2006 №40/3131 «Про передачу Парафії на честь Успіння
Пресвятої Богородиці у Деснянському районі м. Києва Української
6

Православної Церкви земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування православної церкви на просп. Генерала Ватутіна у
Дніпровському районі м. Києва» (ПР-8415 від 20.01.2016, кадастрова
справа А-19692) - матеріали додаються.
12.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 16.02.2016 №08/230-323 до проекту
рішення
«Про
поновлення
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» договору оренди земельної
ділянки для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів та
виробництва поліграфічної продукції на вул. Академіка Кржижановського,
4 у Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього» (ПР-8224
від 15.12.2015, кадастрова справа А-21233) - матеріали додаються.
З урахуванням листа ПрАТ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від 12.02.2016
вих. М І 6/02-1 (вх. М08/2636 від 17.02.2016) стосовно поновлення договору
оренди М 75-6-00422 від 29.09.2008 на 5 (п 'ять) років.
12.5. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-367 до проекту
рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
25.03.2010 № 480/3918 «Про передачу громадянці Республіки Вірменії
Петросян Зарухі земельної ділянки для реконструкції з розширенням
нежитлових приміщень № 223, № 224 під магазин «Міні-маркет» на
просп. Миколи Бажана, 30 у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-8280 від
22.12.2015, кадастрова справа А-21858) - матеріали додаються.
12.6. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-368 до проекту
рішення «Про надання земельної ділянки Київському університету права
Національної академії наук України для експлуатації та обслуговування
навчального корпусу на вул. Довнар-Запольського, 7 у Шевченківському
районі м. Києва» (ПР-8591 від 29.01.2016, кадастрова справа А-21865) матеріали додаються.
12.7. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-380 до проекту
рішення «Про розірвання приватному підприємству «ІНАП» договору
оренди земельної ділянки на перетині вул.
Сиваської та
пров. Хорольського у Дніпровському районі м. Києва» (ПР-8178 від
11.12.2015, кадастрова справа А-21757) - матеріали додаються.
12.8. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-381 до проекту
рішення «Про внесення змін до рішень Київської міської ради» (ПР-8108
від 08.12.2015, кадастрова справа Є-1295) - матеріали додаються.

12.9.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-382 до проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,1954 га по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008 року» за
поданням депутатів Київської міської ради С.В. Кутняка та
В.Е. Назаренка - матеріали додаються.
12.10. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-384 до проекту
рішення «Про передачу громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Повітрофлотській, ЗЗ-б у Солом’янському районі м. Києва» (ГІР-8311
від 28.12.2015, кадастрова справа А-10356) - матеріали додаються.
12.11. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 24.02.2016 №08/230-392 до проекту
рішення «Про поділ та надання державному підприємству «Дирекція
пересувних циркових колективів України»
земельної ділянки для
будівництва автобази на вул. Народного ополчення у Солом’янському
районі м. Києва» (ПР-8460 від 22.01.2016, кадастрова справа А-21118) матеріали додаються.

13. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектом рішення) - матеріали додаються.
13.1.
Розгляд листа голови правління ГС «Крила 8 сотні» І. Міхнюка від
19.02.2016 вх. №08/2838 з проханням не розглядати на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування проектів рішень щодо надання дозволів на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в
с. Биківня у Деснянському районі м. Києва без розгляду та затвердження
на робочій групі з опрацювання питання соціального захисту киян учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, киян, які загинули
під час проведення антитерористичної операції на сході України, під
головуванням Бондаренка В.В. - матеріали додаються.
13.2.
Ознайомлення депутатів з проектом рішення «Про затвердження
Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду та
затвердження містобудівної документації в м. Києві» - матеріали
додаються.
13.3.
Затвердження протоколу засідання робочої групи, створеної на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,

архітектури та землекористування (реєстр. №13 від 16.02.2016) з розгляду
звернення ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ломоносова, 83-а» від
18.11.2015 №2015-11-08-1 (вх. № 08/188809 від 10.11.2015) щодо забудови
на просп. Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва матеріали додаються.
13.4.
Розгляд звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від 12.02.2016
вх.
№08/2372
щодо
оформлення
земельної
ділянки
по
вул. Новопирогівській, 34-38 у Голосіївському районі м. Києва матеріали додаються.
13.5.
Розгляд телефонограми директора Департаменту суспільних
комунікацій М. Хонди щодо визначення кандидатури від постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для участі у конкурсній комісії проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування (Комплексна програма «Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у
м. Києві на 2012-2016 роки», затверджена рішенням Київської міської ради
від 15.12.2011 №842/7078) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
14. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Т. І. Меліхової щодо ситуації, яка склалася з термінами укладення договорів
оренди земельних ділянок на підставі прийнятих рішень Київської міської
ради (лист №08/279/08/259-82 від 01.03.2016 (вх. №08/3501 від 01.03.2016) матеріали додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 14 травня 2015 року №455/1319
«Про оформлення земельних ділянок громадянам - членам
сімей
загиблих
(померлих)
киян
учасників
антитерористичної операції» за поданням Київського міського
голови В. Кличка - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
08.06.2015 №08/231-1624/ПР; лист керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08.06.2016 №009-568 р; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього —на 18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Зубко Ю.Г., Балицька О.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 14 травня 2015 року №455/1319 «Про оформлення
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земельних ділянок громадянам - членам сімей загиблих (померлих) киян учасників антитерористичної операції».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Михайленко В.О., Негрич М.М., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд петиції №1749 «Введення мораторію на забудову
території,
прилеглої до меж національного парку
Голосіївський» (автор петиції Юренєв М.Д.) за дорученням
заступника міського голови секретаря Київської міської ради
ПрокопіваВ. В.
від
10.02.2016 №08/КО-1342(п)
матеріали додаються.
-

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 10.02.2016 №08/231-1342/(п), петиція №1749 вх. №08/КО-1342(п) від
10.02.2016, витяг з протоколу №4 від 24.02.2016 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики №29/288/03-04 - на
3-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Юренєв М.Д., Прохорчук О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд петиції №1749 «Введення мораторію на
забудову території, прилеглої до меж національного парку Голосіївський».
2.
Для участі в робочій групі з опрацювання винесення в натуру меж
НІШ «Голосіївський» з метою подальшого створення навколо нього буферної
зони та введення мораторію на її забудову, створеній рішенням постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики 24.02.2016
(витяг з протоколу №4 від 24.02.2016 №29/288/03-04) делегувати від
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування депутатів Марченка Р.В., Зубка Ю.Г.,
Кримчака С.О., Меліхову Т.І., Назаренка В.Е., Негрича М.М.
З. Повернутись до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Бродський В.Я.
участі в голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 23.07.2004 року №63-6-00143» за
поданням депутата Київської міської ради Бохняка В. Я.
матеріали додаються.
-

Проектом рішення передбачено розірвання в односторонньому
порядку договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Орест»,
площею 3,9616 га на Дніпровській набережній (район затоки

Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 10.02.2016 №08/231-833/ПР, лист депутата Київської міської ради
В. Я. Бохняка від 10.02.2016 №08/279/88/014-46, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 18-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бохняк В.Я., Картавий І.Л., Петровець О.Ф.,
Харченко О.В., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 23.07.2004 року №63-6-00143».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Харченка О.В.,
Картавого І.Л., Петров ця О.Ф. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л..
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Бродський В.Я.
участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля житлових будинків №36/5-38 по вулиці
Татарській, у Шевченківському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Банаса Д. М.
матеріали додаються.
(копія доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 28.01.2016 №08/231-565/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Банас Д.М., Поліщук О.Г., Кутняк С.В.,
Михайленко В.О., Петровець О.Ф., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля житлових будинків №36/5-38 по вулиці Татарській, у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутат Київської міської ради Римаренко С.Г. участі в голосуванні
не брав.
5. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. О. Кошиця, біля Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації у Дарницькому районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Кримчака С. О. - матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
23.12.2015 №08/231-315/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кримчак С.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. О. Кошиця, біля Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Римаренко С.Г. участі в голосуванні
не брав.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Маршала Тимошенка, №13, №15 в
Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської
міської
ради
Приходько Н.
І.
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.02.2016 №08/231-740/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Маршала Тимошенка, №13, №15 в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Римаренко С.Г'.
участі в голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про скасування
рішення Київської міської ради від 24.09.2015 №6/1909 «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,9289
га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі м.
Києва, укладеного між Київською міською радою та
Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів в Україні №91-6-00490 від 26.09.2005» та
внесення змін до договору оренди земельної ділянки» за
поданням депутата Київської міської ради Марченка Р.В.
матеріали додаються.
-

(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
25.01.2016 №08/231-493/ПР, лист депутата Київської міської ради
Р. В. Марченко від 22.01.2016 №08/279/08/164-42, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 56-ти арк.)
-

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про скасування рішення Київської
міської ради від 24.09.2015 №6/1909 «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою
та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в
Україні №91-6-00490 від 26.09.2005» та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14 (Міщенко О.Г., Марченко Р.В., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Петровець О.Ф., Росляков В.В., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю.),
«проти» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.),
«утрималось» - 2 (Меліхова Т.І., Старовойт В.М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Банас Д.М.,
Кримчак С.О., Михайленко В.О., Римаренко С.Г. участі в
голосуванні не брали.

8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
8.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24051
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Скурській Світлані Петрівні на вул. Весняній,
32-6 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд».
(ПР-8521 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Скурській Світлані Петрівні на вул. Весняній, 32-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Римаренко С.Г. участі
в голосуванні не брали.

8.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26028
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Олійнику
Денису
Юрійовичу
на
вул. Вітавській, 30-а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8718 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого /. Л. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Олійнику Денису Юрійовичу на вул. Вітавській, 30-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-26028 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
3, Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати вищезазначену земельну ділянку для оформлення Ті
учасникам антитерористичної операції та сім9ям киян, які загинули під
час проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С. ОНепоп В.І., Римаренко С.Г. участі
в голосуванні не брали.
8.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22954
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Цибулевській Євдокії Іванівні у 1-му
пров. Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8701 від 05.02.2016)
Д о постійної комісії надійшов лист заявниці Цибулевської Є. І. від
29.01.2016 №08/Ц-639.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Цибулевській Євдокії Іванівні у 1-му пров. Садовому, 21 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2, Повернути справу-клопотання К-22954 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г. участі в голосуванні не брали.
8.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25612
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Гущину
Артему
Євгеновичу
на
вул. Національної Гвардії, 27-а у Деснянському районі
м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8593 від 29.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Михайленка В. О. перенести розгляд проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на
вул. Національної Гвардії, 27-а у Деснянському районі м. Києва для ведення
садівництва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г. участі в голосуванні не брали.
8.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25353
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Харченко Надії Сергіївні на вул. Радистів, 75-6
у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8680 від 04.02.2016)

Д о комісії надійшов лист громадської спілки «Всеукраїнське
громадське об ’єднання родин загиблих та безвісти зниклих учасників
антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів
волонтерського руху «Крила 8 сотні» від 19.02.2016 вх. № 08/2839 з
проханням розглянути справу-клопотання К-25353 лише після
розгляду її на робочій групі з опрацювання питання соціального
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України під головуванням
В. В. Бондаренка.

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Харченко Надії Сергіївні на вул. Радистів, 75-6 у Деснянському
районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25353 на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України, створеної
відповідно до розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015
№220).
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балснко І.М.,
Банас Д.М., Кримчак С.О., Росляков В.В. участі в голосуванні не
брали.
8.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25986
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грінченко Світлані Іванівні на вул. НовиковаПрибоя, 24-г в Оболонському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8671 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії Турця В. В. перенести розгляд проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Грінченко Світлані Іванівні на вул. НовиковаПрибоя, 24-г в Оболонському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Петровець О.Ф.
участі в голосуванні не брали.
8.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25296
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Яковенку Юрію Володимировичу на
вул. 14-та Садова, діл. 2-в (с/т «Оболонь») в Оболонському
районі м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8740 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Яковенку Юрію Володимировичу на вул. 14-та Садова, діл. 2-в
(с/т «Оболонь») в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Петровець О.Ф.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
8.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26023
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бойчуку Володимиру Корнильовичу на
вул. Чорногірській, 34-в у Печерському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8618 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бойчуку Володимиру Корнильовичу на вул. Чорногірській, 34-в

у Печерському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Банас Д.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
8.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25328
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Карпенко Єлені Василівні на вул. Сирецькій, 60-6 у
Подільському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8655 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Карпенко Єлені Василівні на вул. Сирецькій, 60-6 у Подільському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
8.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23897
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Середі Світлані Василівні, члену садівничого
товариства «Зв'язківець» на просп. Перемоги, 15 км,
діл. 163 у Святошинському районі м. Києва для ведення
колективного садівництва».
(ПР-8652 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Середі Світлані Василівні, члену садівничого товариства

«Зв'язківець» на просп. Перемоги, 15 км, діл. 163 у Святошинському районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Бродський В.Я., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в голосуванні не
брали.
8.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26047
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Рижію
Віктору
Васильовичу
на
вул. Комсомольській, 226 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8614 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рижію Віктору Васильовичу на вул. Комсомольській, 226 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
8.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24252
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Шелесту
Богдану
Валерійовичу
у
пров. Ватутіна, 58 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8575 від 28.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Михайленка В. О. відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Шелесту Богдану Валерійовичу у
19

пров. Ватутіна, 58 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-24252 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
3. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
звернутись письмово до заявника з пропозицією подати клопотання про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов 1.11.у Харченко О.В.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
8.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25527
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Вербицькій
Тетяні
Дмитрівні
на
вул. Котляревського, 1 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8526 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Вербицькій Тетяні Дмитрівні на вул. Котляревського, 1 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Непоп В.І., Росляков В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
8.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26055
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рой Катерині Володимирівні на вул. Шевченка,
180 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
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споруд».
(ПР-8615 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рой Катерині Володимирівні на вул. Шевченка, 180 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В,,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали,
8.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26051
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Кошубі
Валерію
Леонідовичу
на
вул. Луговій, 25 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8624 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кошубі Валерію Леонідовичу на вул. Луговій, 25 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки наміри щодо
будівництва на вищезазначеній земельній ділянці не відповідають
містобудівній документації.
2. Повернути справу-клопотання К-26051 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
8.1.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26011

Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чан Май Лан на вул. Донській, 19 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8688 від 05.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Чан Май Лан на вул. Донській, 19 у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-26011 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Харченко О.В., Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
8.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26010
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул. Донській, 21а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8732 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул. Донській, 21а у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-26010 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

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

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Харченко О.В.9 Меліхова Т.І., Непоп В.І.у Росляков В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
8.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25208
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шаман Юлії Олександрівні на вул. Трояндовій,
52 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8731 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шаман Юлії Олександрівні на вул. Трояндовій, 52 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-25208 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.у
Меліхова Т.І.у Непоп В.І.у Росляков В.В.у Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
8.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25863
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бубону Миколі Володимировичу на
вул. Шевченка, 5-6 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8741 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Балицька О.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бубону Миколі Володимировичу на вул. Шевченка, 5-6 у
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Солом"янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Меліхова Т.І., Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
8.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26084
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чубатюку Артему Андрійовичу на
вул. Мічуріна, 23-а у Солом"янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8702 від 05.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Галицька О.С.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чубатюку Артему Андрійовичу на вул. Мічуріна, 23-а у
Солом"янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника з документами, які
підтверджують статус учасника антитерористичної операції на сході
України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Меліхова Т.І., Непоп В.І., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
8.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23856
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Моллер Вірі Тимофіївні на вул. Жамбила
Жабаєва, 9 у Шевченківському районі м. Києва для
ведення садівництва».
(ПР-8620 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-23856.

2. Створити робочу групу у складі депутатів Михайленка В.О.,
Бродського В.Я., Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Михайленка В.О.
3. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-23856 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи та протоколу засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 9 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
8.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
8.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25514
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Центральному спортивному комплексу Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України на о. Долобецький у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування водно
спортивної бази».
(ПР-8822 від 11.02.2016)

Земельна ділянка площею 2,57 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Ватаманюк С.В., Назаренко В.Е., Галицька О.С.,
Меліхова Т.І., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Центральному спортивному комплексу Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України на о. Долобецький у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування водно
спортивної бази».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25514 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики та постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 1 (Галицька О.С.), «утрималось» - 5
(Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.,
Старовойт В.М.).

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

8.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25847
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Чех Любов Петрівні на
вул. Північній, 48-в в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування магазину з продажу
товарів народного споживання».
(ПР-8670 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25847,
2, Створити робочу групу у складі депутатів Михайленка В.О.,
Картавого І.Л,, Зубка Ю.Г, для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Михайленка В.О,
3, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25847 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
4, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи та протоколу засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Непоп
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
8.2.3. СЛУХАЛИ:

В.І.,

Справа-клопотання К-26071
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ
ІНВЕСТ БУД» на просп. Оболонському, 49г, 49д в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлових будівель та зеленої зони».
(ПР-8663 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ІНВЕСТ БУД» на
просп. Оболонському, 49г, 49д в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та зеленої зони».

2.
Повернути справу-клопотання К-26071 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Турець В.В. участі в голосуванні не
брав.
8.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26077
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
вул. Московській, 3 літ. А у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівлі центру
художньої та технічної творчості «Печерськ».
(ПР-8658 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,27 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на вул. Московській, 3 літ. А у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі центру художньої
та технічної творчості «Печерськ».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Турець В.В. участі в голосуванні не
брав.
8.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25239
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КІНОЦЕНТР «ЗОРЯНИЙ» на вул. Московській /
Суворова, 31/33, літ. А у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежилого будинкукінотеатру».
(ПР-8672 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,28 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Михайленка В.О. відкласти розгляд проекту рішення

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КІНОЦЕНТР «ЗОРЯНИИ» на вул. Московській / Суворова, 31/33, літ. А у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилого
будинку-кінотеатру».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25239 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню
корупції.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Старовойт В.М.
участі в голосуванні не брали.
8.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25875
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району м. Києва на бульв. Лесі
Українки, За у Печерському районі м. Києва для
утримання об'єкта благоустрою зеленого господарства».
(ПР-8710 від 08.02,2016)

Земельна ділянка площею 0,39 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського
району м. Києва на бульв. Лесі Українки, За у Печерському районі м. Києва
для утримання об'єкта благоустрою зеленого господарства».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Старовойт В.М.
участі в голосуванні не брали.
8.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21959
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРТ ЛІМІТЕД» на вул. Сергія Струтинського, 8 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування складської будівлі».
(ПР-8709 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРТ ЛІМІТЕД»
на вул. Сергія Струтинського, 8 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування складської будівлі» за умови внесення змін до
проекту рішення щодо коригування назви вулиці, а саме: слова «Сергія
Струтинського» замінити словом «Болсуновська» у відповідних відмінках,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Галицька О.С., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Старовойт В.М.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
8.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24707
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР
«ХЕМА»
на
вул. Командарма Уборевича, 23 у Святошинському районі
міста Києва для реконструкції, експлуатації та
обслуговування будівлі науково-дослідної лабораторії».
(ПР-8823 від 11.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВОВИРОБНИЧИИ ЦЕНТР «ХЕМА» на вул. Командарма Уборевича, 23 у
Святошинському районі міста Києва для реконструкції, експлуатації та
обслуговування будівлі науково-дослідної лабораторії».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» -4 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

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

Справа-клопотання К-25312
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Центр регіонального розвитку»
та товариству з обмеженою відповідальністю «БЮРИТМ
ПЛЮС» на вул. Кудряшова, 16а у Солом'янському районі

м. Києва для експлуатації та обслуговування спортивнооздоровчого комплексу».
(ПР- від .2016)

Земельна ділянка площею 0,19 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Центр регіонального розвитку» та товариству з
обмеженою відповідальністю «БІОРИТМ ПЛЮС» на вул. Кудряшова, 16а у
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
спортивно-оздоровчого комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25846
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Заглінському Володимиру Григоровичу на
площі Вокзальній, 5 у Солом'янському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації будівлі адміністративноофісно-торговельного та громадського призначення».
(ПР-8630 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Заглінському Володимиру Григоровичу на площі Вокзальній, 5 у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівлі
адміністративно-офісно-торговельного та громадського призначення».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25846 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В.,
Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
8.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26064
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з питань будівництва
житлових
будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ»
на
вул. Мельникова, 95 у Шевченківському районі для
будівництва житлового будинку та громадської споруди».
(ПР-8850 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,38 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В.І., Картавий І.Л., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ» на вул. Мельникова, 95 у Шевченківському районі для
будівництва житлового будинку та громадської споруди».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
8.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25304
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Коломійцеву Олегу
Михайловичу у пров. Землянському, 4 у Печерському
районі м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8654 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Коломійцеву Олегу Михайловичу у пров. Землянському, 4 у
Печерському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24904
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Кондріковій Катерині

Анатоліївні у Печерському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8627 від 03.02.2016)

Адреса не вказана, площа земельної ділянки не вказана.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кондріковій Катерині Анатоліївні у Печерському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25421
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЯ
ЖИТТЯ» на шосе Набережному у Печерському районі
м. Києва для створення озелененої території загального
користування».
(ПР-8662 від 04.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,46 га, 0,04 .га, 0,05 га, 0,03 га, 0,03 га, 0,07 га,
0,02 га, 0,08 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «МРІЯ ЖИТТЯ» на шосе Набережному у
Печерському районі м. Києва для створення озелененої території загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24338
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Рудику
Юрію
Миколайовичу у Подільському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».

(ПР-8276 від 22.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рудику Юрію Миколайовичу у Подільському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -2 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21180
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ватченко Людмилі
Григорівні на вул. Миколи Трублаїні,
102 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8653 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ватченко Людмилі Григорівні на вул. Миколи Трублаїні, 102 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
8.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23231
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Лецю Олександру
Анатолійовичу на вул. Ватутіна у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8621 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лецю Олександру Анатолійовичу на вул. Ватутіна у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.
9. Повторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
9.1.
Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни):
9.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25812
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Хорватову Сергію
Миколайовичу у пров. Дачному, 11-а у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8506 від 26.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.
відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хорватову
Сергію Миколайовичу у пров. Дачному, 11-а у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-25812 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -2 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Росляков В.В. участі
в голосуванні не брали.

10. Розгляд кадастрових справ -матеріали додаються.
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання /передача):
10.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22278
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАЙНЕРІ
ПАРК» для будівництва житлових будинків з вбудованоприбудованими нежитловими приміщеннями на ділянці
№85 у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8965 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,7500 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Марчук О., Назаренко В.Е.,
Кримчак С.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАЙНЕРІ ПАРК» для
будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими
приміщеннями на ділянці №85 у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки
у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий І.Л.,
Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г., Старовойт В.М.).

Депутат Київської міської ради Росляков В.В. участі в голосуванні
не брав.
10.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6031
Проект рішення «Про надання релігійній громаді
«Віфанія» у Деснянському районі м. Києва євангельських
християн-баптистів земельної ділянки для реконструкції з
розширенням будівлі під молитовний дім з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Кутузова, 2 у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8642 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,2891 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання релігійній
громаді «Віфанія» у Деснянському районі м. Києва євангельських християнбаптистів земельної ділянки для реконструкції з розширенням будівлі під
молитовний дім з подальшою експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Кутузова, 2 у Деснянському районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6031 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Росляков В.В. участі в голосуванні
не брав.
10.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7083
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД» земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування будівель - нежитлових
приміщень торговельного призначення на площі Дружби
народів, 6 в Оболонському районі м. Києва».
(ГІР-8204 від 15.12.2015)
Д о постійної комісії надійшов лист ТОВ «ТОРГОВИЙ Д ІМ
«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД» від 01.07.2015 № 08/11661 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «реконструкція».

Земельна ділянка площею 0,1497 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кочур М.А., Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування будівель - нежитлових приміщень торговельного призначення
на площі Дружби народів, 6 в Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-7083 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Створити робочу групу у складі депутатів Меліхової Т.І.,
Михайленка В.О., Непопа В.І., Назаренка В.Е. для додаткового вивчення
цього питання. Визначити головою робочої групи депутата МеліховуТ.І.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, а також протоколу засідання
робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Кримчак С.О.,
Негрич М.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19835
Проект рішення «Про надання Релігійній громаді
незалежної помісної церкви «ПРОБУДЖЕННЯ» в

Оболонському районі м. Києва євангельських християнбаптистів земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування культової будівлі на вул. Маршала
Тимошенка, 2 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8430 від 21.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1625 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання Релігійній громаді
незалежної помісної церкви «ПРОБУДЖЕННЯ» в Оболонському районі
м. Києва євангельських християн-баптистів земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування культової будівлі на вул. Маршала
Тимошенка, 2 в Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19835 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
10.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-10336
Проект рішення «Про надання Київському міському
консультативно-діагностичному центру земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації будівлі діагностичного
центру та допоміжних споруд на вул. Юрія Кондратюка, 6
в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8560 від 28.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,7878 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Михайленка В. О. повернути кадастрову справу А-10336
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для
коригування меж та площі земельної ділянки, а саме: збільшення площі за
рахунок прилеглої земельної ділянки, на якій розміщено малу архітектурну
форму.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

10.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6964
Проект рішення «Про передачу Центральному парку
культури і відпочинку м. Києва земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування парків - пам'яток садовопаркового мистецтва «Хрещатий», «Міський сад»,
«Марийський» з обслуговуванням споруд рекреаційного
призначення на Володимирському узвозі, 2 у Печерському
районі м. Києва».
(ПР-9044 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 26,7199 га (у тому числі площами 19,1085 га,
6,4978 га, 0,2803 га, 0,0153 га, 0,8180 га) - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Назаренко В.Е., Рудь М.М.,
Діденко Я.О., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу Центральному
парку культури і відпочинку м. Києва земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування парків - пам'яток садово-паркового мистецтва «Хрещатий»,
«Міський сад», «Марийський» з обслуговуванням споруд рекреаційного
призначення на Володимирському узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва».
2.
Для вивчення питання щодо оформлення Центральному парку
культури і відпочинку м. Києва земельних ділянок, справи щодо
оформлення яких знаходяться на опрацюванні в Департаменті земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), створити робочу групу у складі депутатів
постійної комісії Назаренка В.Е., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. із
залученням
депутата Київської міської ради Діденка Я.О. та
представників Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6982
Проект
рішення
«Про
надання
комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» земельної ділянки для будівництва
офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській,
3/1 (літ. А) у Подільському районі м. Києва».
(ПР-8551 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1193 га - у постійне користування.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» земельної ділянки
для будівництва офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській,
3/1 (літ. А) у Подільському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Харченко О.В,,
Балицька О.С., Банас Д.М., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21826
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАТИНКА» для експлуатації та обслуговування будівлі
кафе з літнім майданчиком на просп. Перемоги, 114/2 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8329 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0277 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАТИНКА» для експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім
майданчиком на просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21826 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Банас Д.М., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4817
Проект рішення «Про передачу

земельної

ділянки

комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для
паркування автотранспорту, облаштування відкритої
автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури та
обслуговування населення на просп. Академіка Палладіна,
23 у Святошинському районі м. Києві».
(ПР-8757 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,0355 га, у тому числі 0,7347 га в межах червоних
ліній, - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для паркування
автотранспорту, облаштування відкритої автостоянки
з об'єктами
транспортної
інфраструктури та
обслуговування
населення
на
просп. Академіка Палладіна, 23 у Святошинському районі м. Києві».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-4817 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Банас Д.М., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-0885
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче підприємство
«ВІЛАН» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі матеріального складу та
контрольно-пропускного пункту на вул. Аеродромній,
12-А у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8604 від 01.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,2567 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ВІЛАН»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі матеріального
складу та контрольно-пропускного пункту на вул. Аеродромній, 12-А у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В,В., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Банас Д.М., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21469
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування комерційного
центру у пров. Західному, 4 (літ. Б) у Солом'янському
районі м. Києва».
(ПР-8440 від 21.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,4717 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комерційного центру у пров. Західному, 4
(літ. Б) у Солом'янському районі м. Києва» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.С., Кримчак С.О.,
Негрич М.М.) Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21573
Проект рішення «Про передачу громадянам Немешу
Василю Михайловичу та Ковальській Ірині Анатоліївні
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі по комплексному побутовому обслуговуванню
населення на вул. Клінічній, 4 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-9048 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0944 га - в оренду на 49 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянам Немешу
Василю Михайловичу та Ковальській Ірині Анатоліївні земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівлі по комплексному побутовому
обслуговуванню населення на вул. Клінічній, 4 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Балицька О.С., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.

10.1.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21792
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ»
для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8547 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1006 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Поліщук О.Г., Михайленко В.О.,
Олексієнко І.С., Петровець О.Ф., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва» за умови доповнення пункту 2 цього
проекту рішення після підпункту 2.1. підпунктом 2.2. такого змісту: «2.2.
Виконувати передбачені Законом України «Про охорону культурної
спадщини» вимоги щодо забезпечення збереження пам'ятки, утримання її
в належному стані на земельній ділянці, що передається в оренду, а
також умови охоронного договору».
Відповідно підпункти 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. вважати
підпунктами 2.3.,2.4., 2.5., 2.6., 2.7, 2.8.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Балицька О.С., Назаренко В.Е.).
Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Кримчак С.О.,

Негрич М.М., Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7054
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТОЛИЦЯ» для
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу
у пров. Політехнічному, 3-к у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-9013 від 22.02.2016)
Д о постійної комісії надійшов лист ТОВ «ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТОЛИЦЯ» від 22.02.2016 вх. № 08/2912 з
проханням надати ділянку в оренду на 10 років.

Земельна ділянка площею 0,0500 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бродський В.Я., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТОЛИЦЯ» для експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу у пров. Політехнічному, 3-к у Шевченківському
районі м. Києва» за умови передачі земельної ділянки в оренду на 10 років,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Бродський В.Я.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Балицька О.С.,
Кримчак С.О., Негрич М.М., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.
Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
10.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22219
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю
«ПРОМБУД»
договорів
оренди
земельних ділянок для будівництва житлового будинку з
паркінгом на вул. Боженка, 44, 46 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до них».
(ПР-8812 від 10.02.2016)
Д о постійної комісії надійшов лист ТОВ «ПРОМБУД» від 12.02.2016
№Ь08/2323 з проханням внести зміни до проекту рішення, а саме :
-

слово «Бож енка» замінити словами «Казимира
(колишня назва - Боженка)» у відповідних відмінках.

Малевича

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договори оренди
земельних ділянок від 27.11.2008 №79-6-00680 та від 27.11.2008 №79-6-00681
площами 0,2665 га та 0,0600 га
та внести зміни до них, а саме:
- слова «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД» замінити
словами «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІКАРГО Україна» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Балицька О.С., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД» договорів оренди земельних
ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом на вул. Боженка, 44,
46 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до них» за умови
внесення змін до проекту рішення щодо коригування назви вулиці, а саме:
слово «Боженка» замінити словами «Казимира Малевича (колишня назва Боженка)» у відповідних відмінках, враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Бродський В.Я.,
Негрич М.М., Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.

10.2.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21711
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю
«Територіальне
міжгосподарче
об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового комплексу з об'єктами
культурно-побутового, соціального призначення на
вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8834 від 12.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 27.03.2006 № 79-6-00397 площею 0,5465 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» договір оренди
земельної ділянки від 27.03.2006 № 79-6-00397 для будівництва житлового
комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на
вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.03,2006 М 79-6-00397 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
10.2.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20266
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельних
ділянок
товариству
індивідуальних
забудовників «Десенка» для будівництва житлових
будинків котеджного типу з об'єктами соціальнопобутового призначення між с. Троєщина та р. Десенка у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8903 від 16.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 19.03.2007 №62-6-00386 (зі змінами, внесеними
договором від 03.03.2009 №62-6-00516) площами 0,5902 га, 0,1000 га,
0,3001 га, 0,0718 га.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству індивідуальних забудовників «Десенка»
договір оренди земельних ділянок від 19.03.2007 №62-6-00386 (зі змінами,
внесеними договором від 03.03.2009 №62-6-00516) для будівництва житлових
будинків котеджного типу з об'єктами соціально-побутового призначення між
с. Троєщина та р. Десенка у Деснянському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
19,03,2007 №62-6-00386 (зі змінами, внесеними договором від 03,03,2009
№62-6-00516) на 5 років та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04,03,2015 №195/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Турець В.В., Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Росляков В.В., Шарій В.В, участі в голосуванні не брали.
10.2.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21740
Проект
рішення
«Про
поновлення
гаражному
автокооперативу «Троєщина-2» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування металевих
гаражів на вул. Миколи Закревського, 38 в Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-8328 від 28.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 05.08.2005 №62-6-00249 площею 1,7970 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення гаражному
автокооперативу «Троєщина-2» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування металевих гаражів на вул. Миколи
Закревського, 38 в Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21969
Проект рішення «Про поновлення комунальному
підприємству
«Дирекція
будівництва
шляховотранспортних споруд м. Києва» договору оренди земельної
ділянки для будівництва 1-ї черги Подільського мостового

переходу через р. Дніпро в м. Києві від вул. Межигірської
до Русанівських садів у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-8536 від 27.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 23.12.2004 №66-6-00215 (зі змінами, внесеними
договором від 24.01.2011 №66-6-00585) площею 0,5537 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Поновити комунальному підприємству «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва» договір оренди земельної ділянки від
від 23.12.2004 №66-6-00215 (зі змінами, внесеними договором від 24.01.2011
№66-6-00585) для будівництва 1-ї черги Подільського мостового переходу
через р. Дніпро в м. Києві від вул. Межигірської до Русанівських садів у
Дніпровському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
23,12.2004 №66-6-00215 (зі змінами, внесеними договором від 24.01.2011
№66-6-00585) на 5 років та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Нсгрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В. В.у Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.6 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15301
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Фірма КОНТІНЕНТ» договору на право
тимчасового довгострокового користування землею на
умовах оренди для реконструкції кіосків під павільйон та
подальшої його експлуатації на вул. Вишгородській, 56/2 в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8677 від 04.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договорів на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від
17.09.1999 №78-5-00048 площею 0,0337 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма КОНТІНЕНТ» договору на
право тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди

для реконструкції кіосків під павільйон та подальшої його експлуатації на
вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-15301 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18728
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину на вул. Героїв Дніпра, 43-г в Оболонському
районі м. Києва».
(ПР-8427 від 20.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 07.12.2007 №78-6-00497 площею 0,0142 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Героїв
Дніпра, 43-г в Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-18728 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19207
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «ТК ФІРМА НАДІЯ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
торговельного
павільйону
на

вул. Введенській, 15 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-8305 від 28.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 04.12.2001 №85-6-00017 площа 0,0125 га площею
0,0125 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «ТК ФІРМА НАДІЯ» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону на вул. Введенській, 15 у Подільському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19207 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
10.2.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21369
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «АСТЕК-СЕРВІС» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельних павільйонів на вул. Гната
Юри, 7 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8410 від 20.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 18.01.2005 №75-6-00161 площею 0,1843 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «АСТЕК-СЕРВІС» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельних
павільйонів на вул. Гната Юри, 7 у Святошинському районі м. Києва» на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.

10.2.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12522
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІИНА КОМПАНІЯ «СТС» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Зодчих, 74 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-8198 від 15.12.2015)
До
постійної комісії Київської м іської ради з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» від
28.12.2015 вх. М908/22103 щодо упередж еності та невідповідності
фактів, викладених у зверненні депутата Березовського А.
До
постійної комісії Київської м іської ради з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист об'єднання первинних організацій профспілки працівників,
підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг
« Універсам» від 26.02.2016 вх. № 08/3311 щодо позитивного
розгляду справи А-12522 та повторного розгляду справи А-12521.
До
постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист П АТ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» від
22.02.2016 вх. № 08/2911 щодо розгляду справи А-12522 та
повторного розгляду справи А-12521.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 02.03.2005 №75-6-00174 площею 0,0186 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слово та цифру «З роки» замінити словом та цифрою «5 років» у
відповідних відмінках;
- слова «закрите акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНА
КОМПАНІЯ «СТС» замінити словами «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину на вул. Зодчих, 74 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-12522 на розгляд постійних комісій Київської міської
ради:
- з питань регламенту та депутатської етики;
- з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики;
- з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції.

3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань вищезазначених постійних комісій Київської міської
ради,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Петровець О.Ф., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.2.11 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21627
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Катеринка» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських
приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському
районі м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-8205 від 15.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 22.12.2000 №75-6-00008 площею 0,1341 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «Катеринка» замінити словами
«товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринка» у відповідних
відмінках;
- слова та цифри «для експлуатації та обслуговування магазину №1037,
кафетерію та складських приміщень» замінити словами «для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських приміщень» у відповідних
відмінках;
- слова «Житомирське шосе, с. Катеринівка у Ленінградському районі»
замінити словами «Житомирське шосе, 5 у Святошинському районі» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Катеринка» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину, кафетерію та
складських приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21627 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики та постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань вищезазначених постійних комісій Київської міської
ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г,, Кісільов І.П.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Петровець О.Ф. участі в голосуванні не
брали.
10.2.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21917
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича
фірма «Крокус» договору оренди земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування торговельних рядів та
кіосків на вул. Павла Пестеля та вул. Старовокзальній у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8297 від 23.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір
оренди
земельних ділянок від 27.09.2005 №91-6-00493 (зі змінами внесеними
договором від 26.12.2011 №91-6-00948) площами:
- 0,0394 га, в межах червоних ліній;
- 0,0078 га, в межах червоних ліній;
- 0,0014 га, в межах червоних ліній;
- 0,0031 га, в межах червоних ліній;
- 0,0105 га;
- 0,0059 га, в межах червоних ліній;
- 0,0040 га, в тому числі в межах червоних ліній - 0,0026 га;
- 0,0059 га;
- 0,0012 га;
- 0,0207 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Старовойт В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Комерційно-виробнича фірма «Крокус» договір оренди земельних ділянок
від 27.09.2005 №91-6-00493 (зі змінами внесеними договором від 26.12.2011
№91-6-00948) для експлуатації та обслуговування торговельних рядів та
кіосків на вул. Павла Пестеля та вул. Старовокзальній у Шевченківському
районі м. Києва, а також, доручити Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору
оренди земельної ділянки від 27.09.2005 М91-6-00493 (зі змінами внесеними
договором від 26.12.2011 №91-6-00948) на 5 років та приведення умов
договору у відповідність до законодавства у порядку, передбаченому
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015
№195/1060.
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21917 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П.У Негрич М.М.У
Непоп В.І.УРосляков В.В. участі в голосуванні не брали.
10.3.

Розгляд кадастрових справ (приватизація):

10.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9317
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Гедьо Андрію Степановичу та Гедьо
Анастасії Вікторівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8408 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0931 га - у спільну часткову власність (1/2).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Гедьо Андрію Степановичу та Гедьо Анастасії Вікторівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
10.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9297
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Пігулик Тетяні Василівні та
Андріановій Ніні Донатівні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Ремісничому, 4 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8596 від 29.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0549 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частина громадянки Пігулик Т.В. - 1/3 від 0,0549 га;
- частина громадянки Андріанової Н.Д. - 2/3 від 0,0549 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Пігулик Тетяні Василівні та Андріановій Ніні Донатівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Ремісничому, 4 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або

детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
10.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9186
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Солодкій Людмилі Францівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Профінтерну, 30 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8705 від 05.02.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 14.08.2015 вх. № 08/С -7498 з проханням передати
земельну ділянку для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0753 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Солодкій Людмилі Францівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Профінтерну, ЗО у Голосіївському районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9413
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Москаленку Юрію Івановичу та
Білоусу Юрію Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на узвозі Фрометівському, 11 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8448 від 22.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянина Москаленка Юрія Івановича -88/100 від 0,1000 га;

- частка громадянина Білоуса Юрія Миколайовича -12/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Москаленку Юрію Івановичу та Білоусу Юрію
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на узвозі Фрометівському, 11 у
Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов /.77., Турець В,В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9264
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Бедіму Сергію Васильовичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Кіровоградському,
2 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8490 від 26.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 23.12.2015 вх. № 08/Б-12753 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки, а саме: виключити слово
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0598 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Бедіму Сергію Васильовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Кіровоградському, 2 у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8856
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Цимбалу Олександру Валерійовичу
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-в у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8401 від 20.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 29.12.2015 вх. № 08/Ц -13008 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Баленко І.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Цимбалу Олександру Валерійовичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Завальній, 13-в у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9323
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Луценко Галині Іванівні для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комуністичній, 9 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8508 від 26.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 06.01.2016 вх. М 08/Л -61 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Луценко Галині Іванівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комуністичній, 9 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9316
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Заліщук Ользі Василівні для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 20-г у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8405 від 20.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 06.01.2016 вх. № 08/3-57 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Заліщук Ользі Василівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 20-г у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.3.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9236
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію громадянину
Петриченку Юрію Анатолійовичу земельної ділянки для
будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Костянтина
Ареф'єва, 42-ж у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8514 від 26.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 22.09.2015 вх. №08/11-8983 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0977 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянину Петриченку Юрію Анатолійовичу земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Костянтина Ареф'єва, 42-ж у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9348
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Соловей Ользі Юхимівні, Денисенко
Ользі Максимівні та Денисенку Михайлу Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Озерній, 5 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8494 від 26.01.2016)
Д о постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 30.12.2015 вх. № 08/С -13053 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки та розглянути
можливість передати її для експлуатації та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка гр. Соловей О.Ю. - 37/100 від 0,1000 га;
-■частка гр. Денисенко О.М. - 41/100 від 0,1000 га;
- частка гр. Денисенка М.І. - 22/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Соловей Ользі Юхимівні, Денисенко Ользі
Максимівні та Денисенку Михайлу Івановичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Озерній, 5 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В.у Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9191
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію громадянці
Давиденко Антоніні Григорівні земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 8 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8324 від 28.12.2015)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявниці від 18.09.2015 вх. № 08/Д-8810 з
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки
та розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Давиденко Антоніні Григорівні земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Івана Франка, 8 у Дарницькому районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9207
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію громадянці
Рудаковій Наталії Володимирівні земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
2-му
пров. Лєрмонтова, 8-6 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8470 від 25.01.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 18.09.2015 вх. № 08/Р-8809 щодо передачі
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Рудаковій Наталії Володимирівні земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Лєрмонтова, 8-6 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9315
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Молдованчуку Сергію Івановичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 6-ж у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8578 від 28.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Молдованчуку Сергію Івановичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Польовій, 6-ж у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.3.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9162
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Добровіцькій Галині Григорівні та
Карачевській Олені Леонідівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Гомельській, 17/10 в
Подільському районі м. Києва».
(ПР-8383 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0871 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Добровіцькій Галині Григорівні та Карачевській Олені
Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гомельській, 17/10 в Подільському
районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.3.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9163
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гонтар Наталії Миколаївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Бонч-Бруєвича,
15 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8509 від 26.01.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 18.02.2016 № 08/Г -1876 щодо виключення із
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0801 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гонтар Наталії Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Бонч-Бруєвича, 15 у Святошинському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Турець В.В., Харченко О.В., Банас Д.М., Балицька О.С.,
Негрич М.М., Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
10.3.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9143
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Степовенко Марії Василівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Димерській, 38-а
у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8600 від 29.01.2016)
До
постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 18.09.2015 № 08/С -8784 щодо виключення із
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0549 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Степовенко Марії Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Димерській, 38-а у Святошинському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і»у враховуючи звернення заявниці.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Турець В.В., Харченко О.В., Банас Д.М., Балицька О.С.,
Негрич М.М.у Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
10.3.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-3798
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Кобелюк Зої Йосипівні, Пашицькій
Любові Ернстівні та Пашицькій Марії Миколаївні для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Якова Качури, 33 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-8418 від 20.01.2016)
Д о постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Кобелюк З.Й. від 02.12.2015 вх. № 08/К-11794 щодо розгляду
справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянки Кобелюк З.Й. 1/3 від 0,1000 га;
- частка громадянки Пашицької Л.Е 1/6 від 0,1000 га;
- частка громадянки Пашицької М.М. 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Кобелюк Зої Йосипівні, Пашицькій Любові Ернстівні та
Пашицькій Марії Миколаївні для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури, 33 у Святошинському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П . 9 Марченко Р.В.,
Турець В.В.у Харченко О.В.у Балицька О.С.у Негрич М.М.у
Непоп В.І.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.3.18. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9333
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Куцю Сергію Петровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
вул. ГЦербакова, 2-к у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8666 від 04.02.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 17.02.2016 вх. № 08/К -1817 з проханням внести

зміни до цільового призначення земельної ділянки, виключивши
слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0718 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи П-9333.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В, для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В .,
Турець В.В., Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.

Розгляд кадастрових справ (громадяни):

10.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-7898
Проект рішення «Про передачу громадянці Ободовській
Вікторії Вікторівні у власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 2-6
у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8309 від 28.12.2015)
Д о постійної комісії надійшов лист заявниці від 11.02.2016
вх. № 0 -3 8 6 9 (доручення заступника міського голови - секретаря
Київської м іської ради від 15.02.2016 № 0 -3 8 6 9 ) про те, що у неї
немає члена сім 'ї (брата), який є учасником АТО, а також скарга
щодо зволікання з розглядом проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0774 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Харченко О.В., Ободовська В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Ободовській Вікторії Вікторівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Любомирській, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-7898 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 22, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Кримчак С.О.).

10.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17135
Проект рішення «Про передачу громадянці Горловій
Світлані Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 4-6
у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8201 від 15.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0713 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: І. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу
громадянці Горловій Світлані Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Черешневому, 4-6 у Голосіївському районі
м. Києва», оскільки наміри щодо будівництва на вищезазначеній земельній
ділянці не відповідають містобудівній документації.
2. Повернути кадастрову справу А-17135 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі громадянці Горловій Світлані Василівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 4-6 у Голосіївському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марчснко Р.В .,
Турець В.В.у Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.І.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19139
Проект рішення «Про передачу громадянці Задорожній
Наталії Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-0
у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8420 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0779 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу
громадянці Задорожній Наталії Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-0 у Голосіївському районі
м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-19139 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі громадянці Задорожній Наталії Василівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-о у Голосіївському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Турець В.В., Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.1.9Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13794
Проект рішення «Про передачу громадянину Чуніхіну
Олександру Натановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ягідній,
12 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8786 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про передачу
громадянину Чуніхіну Олександру Натановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ягідній, 12 у Голосіївському районі м. Києва», у
зв ’язку із відсутністю детального плану території або плану зонування,
затвердженого відповідно до чинного законодавства України.
2.
Повернути кадастрову справу А-13794 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання для підготовки проекту
рішення про відмову, оскільки відповідно до пункту 3 статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до
вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Турець В.В., Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

10.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21500
Проект рішення «Про передачу громадянину Банітову
Миколі Володимировичу, члену садівничого товариства
«Спутник» Харківського району м. Києва, у приватну
власність земельної ділянки для ведення садівництва на
вул. 105-й Садовій, діл. 28 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8644 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0431 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Банітову Миколі Володимировичу, члену садівничого товариства «Спутник»
Харківського району м. Києва, у приватну власність земельної ділянки для
ведення садівництва на вул. 105-й Садовій, діл. 28 у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов 1.17., Турець В.В.,
Харченко О.В.у Балицька О.С., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-16602
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Гончарову Павлу Григоровичу для ведення
індивідуального садівництва на вул. Промисловій, 17-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8612 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0812 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастровою справи А-16602.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Балицька О.С.у Негрич М.М., Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21653
Проект рішення «Про передачу громадянці Бондар Лілії

Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення садівництва на вул. Богатирській, 30-6 в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8332 від 29.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0116 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Бондар
лілії Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Богатирській, 30-6 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В.у Балицька О.С., Негрич М .М ., Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю . участі в голосуванні не брали.
10.4.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13823
Проект рішення «Про передачу громадянці Джижевській
Ларисі Борисівні у приватну власність земельної ділянки
для
ведення
індивідуального
садівництва
на
вул. Каменярів, 42-6 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8400 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0225 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Джижевській Ларисі Борисівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення індивідуального садівництва на вул. Каменярів, 42-6 у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І.П.у Турець В.В.,
Харченко О.В.у Балицька О.С., Негрич М.М.у Непоп В.І.,
Росляков В.В.у Шарій В. В., Шкуро М.Ю . участі в голосуванні не

брали.
10.4.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19041
Проект рішення «Про передачу громадянину Стоноженку
Анатолію Михайловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій,
40-6 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8366 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0945 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Стоноженку Анатолію Михайловичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Луговій, 40-6 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В.9 Балицька О.С., Негрич М.М., Непоп В.1.9
Росляков В.В., Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
10.4.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19040
Проект рішення «Про передачу громадянину Башловці
Антону Миколайовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 40-в у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8382 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0943 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Башловці Антону Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Луговій, 40-в у Солом'янському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
10.4.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10956
Проект рішення «Про передачу громадянину Ананіну
Андрію Олексійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ватутіна, 15-а у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8643 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0799 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Ананіну Андрію Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 15-а у Солом'янському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Балицька О.С., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
10.4.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21861
Проект рішення «Про передачу громадянину Кисельову
Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Невській, 12-а у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8330 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0300 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Кисельову Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Невській, 12-а у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати та направити до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) лист щодо підтвердження
наявності затвердженого детального плану території та відповідності
цільового призначення земельної ділянки містобудівній документації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Балицька О.С., Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.4.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21189
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Ковальській Марії Федорівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
69

будівель і споруд на вул. Овруцькій,
Шевченківському районі м. Києва».

19

у

(ПР-8270 від 22.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Банас Д.М., Олексієнко І.С.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянці Ковальській Марії Федорівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Овруцькій, 19 у Шевченківському районі м. Києва», у зв’язку із
відсутністю детального плану території або плану зонування,
затвердженого відповідно до чинного законодавства України.
2.
Повернути кадастрову справу А-21189 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання для підготовки проекту
рішення про відмову, оскільки відповідно до пункту 3 статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до
вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
10.5. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської
міської ради):
10.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1315
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх на земельних торгах».
(ПР-8656 від 04.02.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних
торгах», а саме:
- у пункті 17 у графі 3 «Запропоноване цільове призначення (функціональне
використання)» слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування
котеджної забудови» замінити словами «для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального адміністративного комплексу».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.А.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних
торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий І.Л.,
Балицька О.С., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
10.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22248
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 27.05.2004 №281-2/1491 «Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею».
(ПР-9055 від 25.02.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до пункту 1 рішення Київської
міської ради, а саме:
- слова «комунальне підприємство «Генеральна дирекція Київської міської
ради з обслуговування іноземних представництв» замінити словами
«ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» у відповідних
відмінках.
Припинити право постійного користування комунальному підприємству
«Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв» земельною ділянкою площею 0,2181 га на вул. Гоголівській,
44-46 у Шевченківському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27.05.2004 №281-2/1491 «Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Харченко О.В.у Негрич М.М., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.6.
Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок):

10.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7101
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному
підприємству
«Розвиток»
для
обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Ярославів Вал, 18 (літ А) у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8626 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0636 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному
підприємству «Розвиток» для обслуговування адміністративної будівлі на вул.
Ярославів Вал, 18 (літ А) у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-7101 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності,
правопорядку та запобіганню корупції.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань вищезазначених постійних комісій Київської міської
ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.7.
Розгляд кадастрових справ (продаж та надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, аукціон):
10.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа €-1301
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «ІНВЕСТБУД-11»
для експлуатації та обслуговування адміністративного
комплексу на бульв. Верховної Ради, 36-а у Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-8665 від 04.02.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,0983 га.
Експертно-грошова оцінка станом на 05.11.2015 становить 2 089 466,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «ІНВЕСТБУД-11» для експлуатації та
обслуговування адміністративного комплексу на бульв. Верховної Ради, 36-а у
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1313
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» для експлуатації та
обслуговування
адміністративних
приміщень
на
вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-8664 від 04.02.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,0423 га.
Експертно-грошова оцінка станом на 18.12.2015 становить 871 395,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи Є-1313.
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Є-1313 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Харченко О.В., Негрич М.М., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.7.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1298
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці
Черноті
Наталії
Володимирівні
для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на вул. Андрія Малишка, 3-д у Дніпровському районі
м. Києва».
(ГГР-8293 від 22.12.2015)

Земельна ділянка загальною площею 0,0205 га.
Експертно-грошова оцінка станом на 16.11.2015 становить 589 256,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кримчак С.О., Кулаковський Ю.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи Є-1298.

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Є-1298 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П,, Харченко 0,В.,
Картавий І.Л., Негрич М.М,, Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
10.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1308
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
(ПР-8385 від 16.01.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,2255 для експлуатації та
обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській,
З2-А в Оболонському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Захарова О.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Негрич М.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
10.7.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1310
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
(ПР-8493 від 26.01.2016)

Земельна ділянка загальною площею 1,1103 га для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства на вул. Миру, 17
у Святошинському районі м. Києва, що підлягає продажу публічному
акціонерному товариству «Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод».

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-8493 від 26.01.2016, кадастрова справа Є-1310) на чергове
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
10.7.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1145
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасового
збірно-розбірного виставкового павільйону на вул. Великій
Окружній у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8827 від 12.02.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,3203 га.
Стартова ціна продажу лоту становить 4 762 364,00 грн.
ВИСТУПИЛИ:

Міщенко
О.Г.,
Кулаковський Ю.А.

Меліхова

Т.І.,

Михайленко

В.О.,

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасового збірно-розбірного
виставкового павільйону на вул. Великій Окружній у Святошинському районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
11.1.
Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):
11.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7280
Проект рішення «Про передачу КОМПАНІЇ ГРАНД
ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (ОКАКЛЕ ГМУЕ8Т &
РШАМЗЕ ГМС.) земельної ділянки для реконструкції
нежитлового будинку під житловий комплекс з паркінгом
та
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення на вул. Мечникова, 16 (літ. А') у
Печерському районі м. Києва».

(ПР-8657 від 04.02.2016)
Д о постійної комісії надійшов лист компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД
Ф АЙНЕНСІНК (О КАИ ВЕ ІШ Е8Т & ЕШАИСЕ ІКС.) від 11.02.2016
вх.
08/2270 з проханням надати земельну ділянку для
обслуговування
та
експлуатації нежитлового
будинку з
вбудованими житловими приміщеннями.
На засідання постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,2194 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу КОМПАНІЇ ГРАНД
ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (ОКАЖ)Е ІНУЕ8Т & РШАИСЕ ІНС.)
земельної ділянки для реконструкції нежитлового будинку під житловий
комплекс з паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського
призначення на вул. Мечникова, 16 (літ. А') у Печерському районі м. Києва»
за умови викладення цільового призначення земельної ділянки у такій
редакції: «для обслуговування та експлуатації нежитлового будинку з
вбудованими житловими приміщеннями», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
11.2.

Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

11.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21891
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Ковальчук Олені Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Дніпродзержинській, 127 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8073 від 03.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,0943 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення та кадастрової справи
А-21891.

2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Марченка Р.В., Картавого І.Л., для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І.у Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
11.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17127
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Допіро Катерині Петрівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул, Крилова, 52-о у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8162 від 10.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Д о постійної комісії надійшов лист довіреної особи заявниці від
18.02.2016
вх. № 08/Д-1865 з проханням внести зміни до
призначення земельної ділянки та розглянути можливість передати
її для
експлуатації та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд

Земельна ділянка площею 0,0301 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення та кадастрової справи

А-17127.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.У
Марченка Р.В.УКартавого І.Л., для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Баленка І.М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.1.9 Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
11.3.

Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

11.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9296

Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянам
Нікуліну
Ігорю
Андрійовичу та Колеснику Володимиру Борисовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ягідній, 9 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8127 від 09.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,0742 га - у спільну часткову власність (3/5 та 2/5).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику Володимиру
Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ягідній, 9 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Негрич М.М.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
11.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9309
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Протасовій Світлані
Григорівні, Протасовій Варварі Віталіївні, Протасову Івану
Віталійовичу,
Протасову
Михайлу
Віталійовичу,
Протасовій Марії Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії
Віталіївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 2-му
пров. Чехова, 14 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8168 від 10.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність (1/6).

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Протасовій Світлані Григорівні, Протасовій
Варварі Віталіївні, Протасову Івану Віталійовичу, Протасову Михайлу
Віталійовичу, Протасовій Марії Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії
Віталіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 2-му пров. Чехова, 14 у Дарницькому районі м. Києва» на
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9122
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Пустовіт Ользі Миколаївні,
Голубиці Андрію Миколайовичу та Колісніченко Тетяні
Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Павленка, 3 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8404 від 20.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,0934 га - спільна часткова власність, а саме:
- частка громадянки Пустовіт Ольги Миколаївни - 7/18;
- частка громадянина Голубиці Андрія Миколайовича - 7/18;
- частка громадянки Колісніченко Тетяни Миколаївни - 2/9.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Пустовіт Ользі Миколаївні, Голубиці Андрію
Миколайовичу та Колісніченко Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Павленка, 3 у Святошинському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М .,
Негрич М.М.у Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9069
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кам'янецьПодільській, 4 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8369 від 15.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,0608 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кам'янець-Подільській, 4 у Святошинському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.у
Негрич М.М.у Непоп В.І., Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.4.
Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них):
11.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21565
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА
ОСКАР» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування павільйону по
торгівлі товарами народного споживання на просп. Героїв
Сталінграда, 34 в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього».

(ПР-8207 від 15.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іськ о ї ради з питань
міст обудування, архіт ект ури т а землекорист ування від 26.01.2016
питання було знято на вивчення робочою групою.
Виносит ься на повт орний розгляд згідно з протоколом засідання
р о б очої групи, створеної 26.01.2015 (реєстр. № 1 0 від 09.02.2016).
Відповідно до протоколу постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення на доопрацювання в Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської м іської ради (Київської міської
держ авної адміністрації).

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 18.05.2000 №78-6-00011 площею 0,1224 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Мале приватне підприємство «Фірма Оскар» замінити словами
«Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА ОСКАР»;
- слова «збірно-розбірного» виключити;
- слова та цифри «просп. Героїв Сталінграда, 32» замінити словами та
цифрами «просп. Героїв Сталінграда, 34».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендаціївикладені у протоколі робочої групи
№10 від 09.02.2016, та повернути проект рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА ОСКАР» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
павільйону по торгівлі товарами народного споживання на просп. Героїв
Сталінграда, 34 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього» до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Негрич М.М., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.4.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21012
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОМСТАЛ Україна» договору оренди земельної ділянки
для реконструкції та обслуговування торговельноскладських будівель і споруд на вул. Новокостянтинівській,
4-а (літ. Р, П, П', XI) в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-8226 від 15.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К и ївської м іськ ої р а ди з питань
м іст обудування, архіт ект ури т а землекорист ування від 02.02.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд справи та запросити на
засідання комісії заявника.

Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
звернення депутата Київської м іської ради Попова Д В. від 15.02.2016
вх. № 08/2457 щодо поновлення договору оренди земельної ділянки ТОВ
«Ромстал Україна».

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 28.11.2008 №78-6-00575 площею 0,7039 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова та цифри «вул. Новокостянтинівська, 4-а» замінити словами та
цифрами «вул. Новокостянтинівська, 4-а (літ. Р, П, ГТ, XI)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМСТАЛ Україна» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції та обслуговування торговельноскладських будівель і споруд на вул. Новокостянтинівській, 4-а (літ. Р, П, ГГ,
XI) в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Негрич М.М.у Непоп В.І.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20225
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма
«КАТРАН-К» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і
споруд, офісних приміщень (ринок «Рибалка») на
Набережному шосе, 25 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8109 від 08.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іськ ої р а ди з питань
міст обудування
архіт ект ури т а землекорист ування від
24.12.2015 питання було знято на вивчення робочою групою.
Виносит ься на повт орний розгляд згідно з протоколом засідання
р обочої групи, ст вореної 24.12.2015 (реєстр. М И від 09.02.2016).
Відповідно до протоколу постійній комісії рекомендовано
підт римат и проект ріш ення за ум ови дот римання ТОВ «Фірма
«КА ТРАН-К» правил благоуст рою м іст а Києва та ветеринарносаніт арних правил для ринків.

,

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 28.12.2007 № 82-6-00471 площею 0,3056 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати рекомендації, викладені в протоколі М11 від
09.02.2016 робочої групи та поновити товариству з обмеженою
відповідальністю «Фірма «КАТРАН-К» договір оренди земельної ділянки від
28.12.2007 № 82-6-00471 для експлуатації та обслуговування комплексу
82

будівель і споруд, офісних приміщень (ринок «Рибалка») на Набережному
шосе, 25 у Печерському районі м. Києва за умови дотримання ТОВ «Фірма

«КАТРАН-К» правил благоустрою міста Києва та ветеринарносанітарних правил для ринків.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
28.12,2007 № 82-6-00471 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04,03,2015 №195/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М,,
Негрич М.М,, Непоп В.І., Шарій В.В,, Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.4.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21651
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«АНТОНОВ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового будинку на вул. Академіка Туполєва, 5а у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8388 від 18.01.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іськ ої р а д и з питань
міст обудування,
архіт ект ури
та
землекорист ування
від
16.02.2016 було прийнято рішення перенести розгляд питання та
запросити на засідання комісії заявника.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 22.10.2010 №75-6-00504 площею 0,1933 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ»
договір оренди земельної ділянки від 22.10.2010 №75-6-00504 для будівництва
житлового будинку на вул. Академіка Туполєва, 5а у Святошинському районі
м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
22.10.2010 №75-6-00504 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 МН95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Кримчак С.О.,
Негрич М.М., Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.
11.5.
Повторний розгляд кадастрових справ (продаж та надання дозволів
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок):
11.5.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1293
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу».
(ПР-8094 від 07.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іськ ої р а ди з питань
м іст обудування
архіт ект ури
та
землекорист ування
від
16.12.2015 питання було знято на вивчення робочою групою
Виносит ься на повт орний розгляд згідно з протоколом засідання
р о б очої групи, створеної 16.12.2015 (реєстр. № 12 від 09.02.2016).
Відповідно до протоколу:
- Рекомендувати гр. М єдвєдєву В.Е. укласти з комунальним
підприємством УЗН Солом ’я нського району м. Києва договір щодо
надання допомоги на утримання комунального скверу;
- У р а зі укладення зазначеного договору рекомендувати постійній
комісії підтримати проект рішення.

,

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0236 га для експлуатації та
обслуговування кафе з літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у
Солом’янському районі м. Києва, що підлягає продажу громадянину
Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-8094 від 07.12.2015).
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалам
кадастрової справи Є-1293 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Негрич М.М.У Непоп В.І.> Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.6.
Повторний розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди
земельної ділянки):
11.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21809
Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання

договору оренди земельної ділянки від 25.12.2012 №82-600681, укладеного між Київською міською радою та
Вищим господарським судом України для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного Вищого
господарського суду України з паркінгом на перетині
бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8539 від 27.01.2016)

Проектом рішення передбачено: розірвати за умови виконання пункту 2
цього рішення договір оренди земельної ділянки площею 1,0384 га від
25.12.2012 №82-6-00681 на підставі рішення Київської міської ради від
01.11.2012 №395/8679.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кримчак С.О., Кулаковський В.А., Діденко Я.О.,
Олексієнко І.С., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.12.2012 №82-6-00681, укладеного між Київською
міською радою та Вищим господарським судом України для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного Вищого господарського
суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та
вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Михайленко В.О., Негрич М.М., Непоп В.І.,
Росляков В.В.у Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування звернутися до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) про надання роз'яснень щодо механізмів повернення у
комунальну власність земельних ділянок, які були передані рішеннями
Київської міської ради у
постійне користування державним
підприємствам, установам, організаціям та по яким були видані державні
акти на право постійного користування у зв'язку із набранням чинності з
1 січня 2013 року норм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності».

12. Розгляд правових висновків управління правового
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються.
12.1. СЛУХАЛИ:

забезпечення

Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради

від 26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів» від
17.01.2006 року на підставі рішення Київської міської ради
від 19 липня 2005 року №855/3430, зареєстрованого
21.01.2006 року №82-6-00338» за поданням депутата
Київської міської ради Я. Діденка - матеріали додаються:
Н а за сід а н н і п ост ійн ої к о м ісії К и ївс ь к о ї м іс ь к о ї р а д и з
пит ань м іст обудуван ня, архіт ект ури т а зем лекорист ування від
0 9 .0 2 .2 0 1 6 під час голосування ріш ен н я не було прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 26.01.2016 №08/230-139, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 27-ми арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Український
фонд розвитку регіонів» від 17.01.2006 року на підставі рішення Київської
міської ради від 19 липня 2005 року №855/3430, зареєстрованого 21.01.2006
року №82-6-00338» перенесено на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.02.2016 №08/230-262 до проекту рішення «Про передачу
громадянину Резніку Миколі Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Городній,
16 у Солом’янському районі м. Києва» (ПР-8445 від
21.01.2016, кадастрова справа А-22105) - матеріали
додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 10.02.2016 №08/230-262, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 10.02.2016 №08/230-262 до проекту рішення «Про
передачу громадянину Резніку Миколі Івановичу у приватну власність
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Городній, 16 у Солом’янському районі м. Києва»
перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

12.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.02.2016 №08/230-290 до проекту рішення «Про внесення
змін до пункту 2 рішення Київської міської ради від
02.02.2006 №40/3131 «Про передачу Парафії на честь
Успіння Пресвятої Богородиці у Деснянському районі
м. Києва Української Православної Церкви земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
православної церкви на просп. Генерала Ватутіна у
Дніпровському районі м. Києва» (ПР-8415 від 20.01.2016,
кадастрова справа А-19692) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 15.02.2016 №08/230-290, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-ти арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.02.2016 №08/230-290 до проекту рішення «Про
внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської ради від 02.02.2006
№40/3131 «Про передачу Парафії на честь Успіння Пресвятої Богородиці у
Деснянському районі м. Києва Української Православної Церкви земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування православної церкви
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва» перенесено на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

12.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.02.2016 №08/230-323 до проекту рішення «Про
поновлення
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» договору оренди
земельної ділянки для будівництва станції технічного
обслуговування автомобілів та виробництва поліграфічної
продукції на вул. Академіка Кржижановського, 4 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до
нього» (ПР-8224 від 15.12.2015, кадастрова справа
А-21233) - матеріали додаються.
З урахуванням листа ПрАТ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від
12.02.2016 вих. М І 6/02-1 (вх. N208/2636 від 17.02.2016)
стосовно поновлення договору оренди №75-6-00422 від
29.09.2008 на 5 (п'ять)років.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 16.02.2016 № 08/230-323, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього, лист ПрАТ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від 12.02.2016 вих. № 16/02-1 (вх.
№ 08/2636 від 17.02.2016) - на 9-ти арк,).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 16.02.2016 №08/230-323 до проекту рішення «Про
поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФОРУМАВТОСЕРВІС» договору оренди земельної ділянки для будівництва станції
технічного обслуговування автомобілів та виробництва поліграфічної
продукції на вул. Академіка Кржижановського, 4 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього» перенесено на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
22.02.2016 №08/230-367 до проекту рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 25.03.2010
№ 480/3918 «Про передачу громадянці Республіки Вірменії
Петросян Зарухі земельної ділянки для реконструкції з
розширенням нежитлових приміщень № 223, № 224 під
магазин «Міні-маркет» на просп. Миколи Бажана, ЗО у
Дарницькому районі м. Києва» (ПР-8280 від 22.12,2015,
кадастрова справа А-21858) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 22.02.2016 №08/230-367, проект рішення з пояснювальною запискою до
н ього- н а 4-х арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-367 до проекту рішення «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.03.2010 № 480/3918
«Про передачу громадянці Республіки Вірменії Петросян Зарухі земельної
ділянки для реконструкції з розширенням нежитлових приміщень № 223,
№ 224 під магазин «Міні-маркет» на просп. Миколи Бажана, 30 у
Дарницькому районі м. Києва» перенесено на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв язку з відсутністю кворуму.

12.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
22.02.2016 №08/230-368 до проекту рішення «Про надання
земельної ділянки Київському університету права
Національної академії наук України для експлуатації та
обслуговування навчального корпусу на вул. ДовнарЗапольського, 7 у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8591 від 29.01.2016, кадастрова справа А-21865) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 22.02.2016 № 08/230-368, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-ти арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-368 до проекту рішення «Про
надання земельної ділянки Київському університету права Національної
академії наук України для експлуатації та обслуговування навчального
корпусу на вул. Довнар-Запольського, 7 у Шевченківському районі м. Києва»
перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму,

12.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-380 до проекту рішення «Про
розірвання приватному підприємству «ІНАП» договору
оренди земельної ділянки на перетині вул. Сиваської та
пров. Хорольського у Дніпровському районі м. Києва»
(ПР-8178 від 11.12.2015, кадастрова справа А-21757) матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 23.02.2016 №08/230-380, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 8-ми арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-380 до проекту рішення «Про
розірвання приватному підприємству «ІНАП» договору оренди земельної
ділянки на перетині вул. Сиваської та пров. Хорольського у Дніпровському
районі м. Києва» перенесено на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму,

12.8. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-381 до проекту рішення «Про внесення
змін до рішень Київської міської ради» (ПР-8108
від 08.12.2015, кадастрова справа С-1295) - матеріали
додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 23.02.2016 №08/230-381, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 14-ти арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-381 до проекту рішення «Про
внесення змін до рішень Київської міської ради» перенесено на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

12.9. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-382 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею
ОД954 га по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «ЕСКОТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008 року» за поданням

депутатів Київської міської ради С.В.
В.Е. Назаренка - матеріали додаються.

('

Кутняка та

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 23.02.2016 № 08/230-382 - на 3-х арк., проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 28-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кутняк С.В., Харченко О.В., Балицька О.С.,
Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Бродський О.Я., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-382 до проекту рішення «Про розірвання договору оренди

і

земельної ділянки площею 0,1954 га по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському
районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008
року».

2. Повернути вищезазначений проект рішення суб Гєктам подання на
доопрацювання з урахуванням зауважень згідно з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-382.
3. Звернутися до заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради Прокопіва В. В. щодо надання доручення управлінню правового
забезпечення діяльності Київської міської ради подати позов до суду про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1954 га на
вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008.
4. Запросити на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування представника управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради для доповіді щодо поданого позову про
розірвання вище зазначеного договору оренди.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

12.10. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-384 до проекту рішення «Про
передачу громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Повітрофлотській, З3-б у Солом’янському
районі м. Києва» (ПР-8311 від 28.12.2015, кадастрова
справа А-10356) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 23.02.2016 №08/230-384, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 8-ми арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-384 до проекту рішення «Про
передачу громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, З3-б у
Солом’янському районі м. Києва» перенесено на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму,

12.11. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.02.2016 №08/230-392 до проекту рішення «Про поділ та
надання державному підприємству «Дирекція пересувних
циркових колективів України» земельної ділянки для
будівництва автобази на вул. Народного ополчення у
Солом’янському районі м. Києва» (ПР-8460 від 22.01.2016,
кадастрова справа А-21118) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 24.02.2016 №08/230-392, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 8-ми арк.).

Розгляд правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 24.02.2016 №08/230-392 до проекту рішення «Про
поділ та надання державному підприємству «Дирекція пересувних циркових
колективів України» земельної ділянки для будівництва автобази на вул.
Народного ополчення у Солом’янському районі м. Києва» перенесено на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,архітектури та
землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму,

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

13.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа голови правління ГС «Крила 8 сотні»
І. Міхнюка від 19.02.2016 вх. №08/2838 з проханням не
розглядати на засіданні постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування проектів рішень щодо надання дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам в с. Биківня у Деснянському
районі м. Києва без розгляду та затвердження на робочій
групі з опрацювання питання соціального захисту киян учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції
на сході України, під головуванням Бондаренка В.В. матеріали додаються.
(лист голови правління ГС «Крила 8 сотні» І. Міхнюка від 19.02.2016
вх. №08/2838 - на 1-му арк.).

Розгляд листа голови правління ГС «Крила 8 сотні» І. Міхнюка від 19.02.2016
вх. №08/2838 з проханням не розглядати на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування проектів рішень щодо надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в
с. Биківня у Деснянському районі м. Києва без розгляду та затвердження на
робочій групі з опрацювання питання соціального захисту киян - учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України, під головуванням
Бондаренка В.В перенесено на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у з в язку з відсутністю кворуму.

13.2. СЛУХАЛИ:

Ознайомлення депутатів з проектом рішення «Про
затвердження
Тимчасового
порядку
розроблення,
підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» - матеріали додаються.
(проектрішення з пояснювальною запискою до нього - на 11-ти арк.).

Ознайомлення депутатів з проектом рішення «Про затвердження Тимчасового
порядку розроблення, підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» перенесено на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

13.3. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи, створеної
на засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
(реєстр. №13 від 16.02.2016) з розгляду звернення ОСН

«Будинковий комітет «Вулиця Ломоносова, 83-а» від
18.11.2015 №2015-11-08-1 (вх. № 08/188809 від 10.11.2015)
щодо забудови на просп. Академіка Глушкова, 6 у
Голосіївському районі м. Києва - матеріали додаються.
(протокол засідання робочої групи, створеної на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування (реєстр. №13 від 16.02.2016) - на 6-ти арк,).

Затвердження протоколу засідання робочої групи, створеної на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування (реєстр. №13 від 16.02.2016) з розгляду звернення ОСН
«Будинковий комітет «Вулиця Ломоносова, 83-а» від 18.11.2015
№2015-11-08-1 (вх. № 08/188809 від 10.11.2015) щодо забудови на
просп. Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва перенесено
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму,

13.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від
12.02.2016 вх. №08/2372 щодо оформлення земельної
ділянки по вул. Новопирогівській, 34-38 у Голосіївському
районі м. Києва - матеріали додаються.
(звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від 12.02.2016 вх. №08/2372 на 1-му арк.).

Розгляд звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від 12.02.2016 вх. №08/2372
щодо оформлення земельної ділянки по вул. Новопирогівській, 34-38 у
Голосіївському районі м. Києва перенесено на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму,

13.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд телефонограми директора Департаменту суспільних
комунікацій М. Хонди щодо визначення кандидатури від
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування для
участі у конкурсній комісії проектів та програм розвитку
місцевого
самоврядування
(Комплексна
програма
«Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки»,
затверджена рішенням Київської міської ради від 15.12.2011
№842/7078) - матеріали додаються,
(телефонограма директора Департаменту суспільних комунікацій - на
1-му арк.).

Розгляд

телефонограми директора Департаменту суспільних комунікацій
М. Хонди щодо визначення кандидатури від постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування для
участі у конкурсній комісії проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування
(Комплексна
програма
«Сприяння
місцевому
самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 20122016 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 15.12.2011
№842/7078) перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської

міської
ради
з
питань
містобудування,
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

архітектури

та

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

14. СЛУХАЛИ:

•

•

•

• • • ТГЛ

••

••

•

»•

Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Т. І. Меліхової щодо
ситуації, яка склалася з термінами укладення договорів
оренди земельних ділянок на підставі прийнятих рішень
Київської міської ради (лист №08/279/08/259-82 від
01.03.2016 (вх. №08/3501 від 01.03.2016) - матеріали

додаються.
(лист І І. Меліхової №08/279/08/259-82 від 01.03.2016 (вх. №08/3501 від
01.03.2016) - на 1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Запросити на чергове засідання постійної комісії Київської

міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування заступника голови Київської міської державної
адміністрації Спасибка О. В. та директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Поліщука О.Г. для надання інформації щодо
механізму та ситуації, яка склалася з термінами укладання договорів
оренди земельних ділянок, щодо яких Київська міська рада прийняла
рішення про передачу їх в оренду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Банас Д.М., Михайленко В.О., Негрич М.М., Росляков В.В.
участі в голосуванні не брали.
Голова комісії

О.Г Міщенко

Секретар комісії

І.Л. Картавий

/У окАллюю

\

94

#
В цьому документі прошито та
пронумеровано 94 сторінки.
Г олова постійноїХліїмісії
К и їв с ьк о ї Міацса/і р а д и з питань
м іст о б у т ва н щ /а р х іт ек т у р и
т а зем л і/кф и іт уван н я
О.Г. Міщенко

С екрет ар пост ійної ком ісії
К и ївськ о ї м іс ь к о ї р а д и з питань
м іст обудування, архітектури
т а землеш оист Овання

ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

м
ОКРЕМА ДУМКА
Депутата Київської міської ради Картавого І.Л. до протоколу засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, яке
відбулося 01 березня 2016 року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 01 березня
2016 року, розглядалося питання (№ 7 порядку денного) «Повторний розгляд
проекту рішення «Про скасування рішення Київської міської ради від
24.09.2015 року № 6/1909 «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та Релігійним
Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні № 91-600490 від 26.09.2005року» та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки» за поданням депутата Київської міської ради Марченка Р.В.
Відповідно до результатів розгляду даного питання постійна комісія
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування ухвалила рішення підтримати даний проект рішення (14
голосів членів комісії).
Проектом вищезазначеного рішення пропонується скасувати рішення
Київської міської ради від 24.09.2015 року № 6/1909 «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5
у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх
Днів в Україні № 91-6-00490 від 26.09.2005» та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки». Натомість, враховуючи положення Постанови
Верховного Суду України по справі №21-309а11 від 24.10.2011 року:
«Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням
Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини
другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини
чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів
органів місцевого самоврядування) вирішив, що орган місцевого
самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи
скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією України та законами України (Рішення від 16 квітня 2009 року
№ 7-рп/2009)».
Відповідно до рішення Конституційного Суду України, по справі № 19/2009 від 16 квітня 2009 року: «Ненормативні правові акти органу місцевого
самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію
фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені
органом місцевого самоврядування після їх виконання».
Також, керуючись положенням Постанови Верховного Суду України
по справі № 21 -309а11 від 24.10.2011 року: «Статтею 59 Закону № 280/97-ВР
передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з
мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються
незаконними в судовому порядку.
Крім того, у пункті 5 Рішення № 7-рп/2009 Конституційний Суд
України вказав, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати
свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів
цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних
суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих
правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні
правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового застосування,
вони вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть бути
скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання».
Отже, принципово не погоджуючись з рішенням, прийнятим на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 01 березня 2016 року, вважаю, що рішення
Київської міської ради від 24.09.2015 № 6/1909 «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м.Києва, укладеного між Київською міською радою
та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в
Україні № 91-6-00490 від 26.09.2005» якщо і можливо скасувати, то тільки
відповідно до умов чинного законодавства України, Конституції України та
Законів України - тобто лише у судовому порядку.
Крім того, хочу звернути окрему увагу на той факт, що даній
території вже надано статус скверу відповідно до рішення Київської
міської ради від 24.09.2015р. №6/1909.

Депутат Київської міської ради

