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Протокол № 6
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

10:00 год.

від 15.03.2016
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;

Балицька О.С.,
Банас Д.М.,
Бродський В.Я.,
Зубко Ю.Г.
Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.,

члени постійної комісії

Кісільов І.П.

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 22 депутата Київської міської ради, члена постійної комісії.
Відсутній депутат: Баленко І.М.
Запрош ені:
Бохняк В. Я.,
Бродський О.Я.,
Діденко Я. О.,
Кутняк С.В.,
Маляревич О.В.,
Мірошниченко І.М.,
Москаль Д.Д.
Цвях О.М.
Бондар Г.В.

Тацій Ю.О.

Поліщук О.Г.

Кулаковський Ю.П.

Агеєва В.В.
Дюжев С.А.
Олексієнко І.С.

Барсук О.

Вітт О.Ф., Вітт О.В.,

- депутати Київської міської ради:

начальник Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві;
в. о. директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - начальник
Служби містобудівного кадастру;
директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
заступник директора Департаменту начальник
управління ринку землі;
голова ГК «За збереження Біличанського лісу»;
представник громадськості;
заступник голови ОСН «Комітет ради житлового
масиву Виноградар, представник координаційної ради
ГНО «Київське Віче»;
по питанню 22.2 щодо розгляду детального плану
просп.
Возз'єднання,
залізниці,
Броварського
проспекту, Русанівського каналу;
по кадастровим справам А -18073, А -18074, А -18075,
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Вітт Ф.А.
Головко О.

Грінченко С.І.
Губський Р.В.
Дамбовський О.Ю.

Отець
Володимир
настоятель храму
Дамбовський О.

Даценко О.Г.
Дидинський О.

Каплонов Б.С.
Кадуха С.Г.
Ковальчук О.А.
Крижанівський О.

Куцериб О.В.
Мельничук В.
Манжос В.І.

Михалко М.Ю.
Міхнюк І.В.
Опанасенко Ю.М.

Павленко В.В.
Пономаренко О.

Пономарьова О.

Поперечня Т.В.
Рибак О.Л.

А-18076,
по питанню 22.2 щодо розгляду детального плану
просп.
Возз'єднання,
залізниці,
Броварського
проспекту, Русанівського каналу;
по справі-клопотання К-25986;
по пункту 3 порядку денного;
по питанню 22.2 щодо розгляду детального плану
просп.
Возз'єднання,
залізниці,
Броварського
проспекту, Русанівського каналу;
по справі-клопотання К-24853;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
по кадастровій справі П-9187;
представник ТОВ «Дозор», по питанню 22.2 щодо
розгляду детального плану просп. Возз'єднання,
залізниці, Броварського проспекту, Русанівського
каналу;
по кадастровій справі А-21896;
по кадастровій справі А-4635;
по кадастровій справі А-21128;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
по справі-клопотання К-24987;
по питанню порядку денного;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
по питанню 22.1 порядку денного щодо попереднього
розгляду ДПТ с. Биківня;
по питанню 22.3 порядку денного;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
по кадастровій справі А -21118;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
справі-клопотання К-25833; по питанню 22.2 щодо
розгляду детального плану просп. Возз'єднання,
залізниці, Броварського проспекту, Русанівського
каналу;
по питанню 22.1 порядку денного щодо попереднього
розгляду ДПТ с. Биківня;
по питанню 22.1 порядку денного щодо попереднього
З

Решелюк Л.І.

-

Ремпінський Я. О.

-

Рудницький В.В
Федорова Н.Ф.
Чичкалов Д.В.
Шевченко О.В.

-

Якимець С.П.

-

розгляду ДПТ с. Биківня;
по питанню 22.1 порядку денного щодо попереднього
розгляду ДПТ с. Биківня;
по питанню 22.2 порядку денного щодо розгляду
детального плану просп. Возз'єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу;
по кадастровій справі А -15443;
по кадастровій справі А-25506;
по справі-клопотання К-24645;
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО».
по питанню 22.1 порядку денного щодо попереднього
розгляду ДПТ с. Биківня;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

15.03.2016

1. Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження Програми використання та
охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки» (ПР-9191 від 03.03.2016,
кадастрова справа А -21935) матеріали додаються.
-

2. Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 25.06.2004 року №91-6-00279, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Матінка» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса - матеріали додаються.
3. Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 8,15 га, що знаходиться на Дніпровській набережній в районі
затоки Берковщина в Дарницькому районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та Міжнародною громадською організацією
«Міжнародний творчий центр Яна Табачника» №63-6-00089 від 26.11.2003
року зі змінами від 17.03.2014 року» за поданням депутатів Київської міської
ради В. Бохняка та І. Мірошниченка матеріали додаються.
-

4. Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до рішень Київської міської
ради»
(ПР-8902
від
15.02.2016,
кадастрова
справа
Є-0407)
матеріали додаються.
5. Розгляд проекту ріш ення «Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах»
(ПР-8478 від 26.01.2016,
кадастрова справа Є-1281)
матеріали додаються.

З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від 19.01.2016
№057081-760.
6. Розгляд доопрацьованого проекту ріш ення «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» №91-600828 від 28.11.2008 року» за спільним поданням депутатів Київської міської
ради
С. Кутника,
Т. Меліхової,
В. Назаренка
та
О. Балицької
матеріали додаються.
З урахуванням листа ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ» від 09.03.2016 вх. №08/3824
щодо врахування прав орендаря земельної ділянки та прав і законних інтересів
третіх осіб - громадян України.
7. Розгляд звернення депутата Київської міської ради Кісільова І. П. від
23.02.2016 №08/279-038-028 (вх. №08/3114 від 24.02.2016) щодо створення
робочої групи по врегулюванню спірної забудови між вулицями Баумана і
Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.
8. П овторний 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» 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.
9. 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.
10. 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.

11. 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» (ПР-8224 від 15.12.2015, кадастрова
справа А-21233) - матеріали додаються.
З урахуванням листа ПрАТ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від 12.02.2016
вих. N916/02-1 (вх. N908/2636 від 17.02.2016) стосовно поновлення договору
оренди земельної ділянки N975-6-00422 від 29.09.2008 на 5 (п ’я ть) років.
12. 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.
13. 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-Запольєького, 7 у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8591
від
29.01.2016,
кадастрова
справа
А-21865)
матеріали додаються.
14. 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-21 757) матеріали додаються.
15. 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.
16. 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
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Солом’янському районі м. Києва» (ПР-8311 від 28.12.2015, кадастрова справа
А -10356) матеріали додаються.
-

17. 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.
18. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
18.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-25682
К-26002
К-26021
К-24359
К-25381
К-24645
К-23151
К-24457
К-22368
К-22646
К-24220
К-25478
К-23228
К-23268
К-22372
К-24214
К-24069
К-23431
К-22370
К-23706
К-25302
К-23040
К-23707
К-25969
К-24987
К-25460
К-25415
К-25206
К-26056
К-22008
К-23168
К-24339
К-22830
К-24370
К-25999
К-26181
К-23262
К-26054
К-23107
К-25864
К-26048
К-24783
К-26029
К-25467
18.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні / комунальні
установи):
К-25904
К-25104
К-26159
К-26052
К-25559
К-25500
К-25411
К-26053
К-25409
К-25498
К-25520
К-25459
К-25443
К-25588
К-25518
К-25802
К-25790
К-25794
К-25804
К-25789
К-25890
К-25828
К-26038
К-26070
К-25272
К-25419
К-24379
18.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проею
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
К-25933
К-24915
К-25515
К-25384
К-25891
К-25575
К-25938
К-24853
К-25491
К-25022
К-25833
К-26187
К-24826
К-26184
К-25985
К-23162
К-25867
К-25319
К-25232
К-22970
К-24619
К-25729
К-22068
К-24618
К-25772
К-25354
К-20963
К-25946
К-25576
К-17752
К-24540
18.4. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-26059
К-23777
К-26117
К-26118
К-25877
К-26144
К-26105
К-26108
К-26101
19. П овторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.

19.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-25570
К-25612
К-25986
К-26084
20. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
20.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
Д-7103
А-6759
Д-2885
Д-7064
Д-6410

А-4398

20.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
А-21540
А -21128
А-21970
А-19147
А-21824
20.3. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
А-22314
А-21747
Є-1314
20.4. Розгляд
П-9325
П-9198
П-9235
П-9105

кадастрових
П-9239
П-9187
П-9247

справ (приватизація):
П-8862
П-9201
П-9253
П-9216
П-9194
П-9338

20.5. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-21324
А -18486
А -19576
Щ-1166
А-4635
А -18076
А-18075
А-18074
А-21484

П-9322
П-9263
П-9202

П-8858
П-8857
П-9261

А-8009
А-18073

А-22048
А-21616

20.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
Д-4733
20.7. Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок):
Є-1316
Є-1318
Є-1319
Є-0631
20.8. Розгляд кадастрових справ (поділ):
А-22006
А-21613
21. П овторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
21.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):
А-21469
21.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-21844
А -19040
А -10956
21.3. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

П-9368

П-9314

П-9238

21.4.Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них):
А-21308
А-21836
Д-7233
А-21369
А-21847
21.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поділ):
А-21471
21.6. Повторний розгляд кадастрових справ (зміна виду використання
земельних ділянок):
А-21896
21.7. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень
Київської міської ради):
Є -1315
21.8. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок та аукціон):
Є-1285
Є-1310
22. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.
22.1. Попередній розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва» за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка та
в.о. директора Департаменту містобудування
та
архітектури
матеріали додаються.
22.2. Попередній розгляд проекту ріш ення «Про затвердження детального
плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці, просп. Броварського,
Русанівського каналу у Дніпровському районі м. Києва» за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка та
в. о. директора Департаменту містобудування
та
архітектури
матеріали додаються.
22.3. 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 дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у
с. Биківня у Деснянському районі м. Києва без розгляду та затвердження на
засідання робочої групи 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.

22.4. О знайомлення депутатів з проектом рішення «Про затвердження
Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду та затвердження
містобудівної документації в м. Києві» - матеріали додаються.
22.5. Розгляд звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від 12.02.2016
вх. №08/2372 щодо оформлення земельної ділянки на вул. Новопирогівській,
34-38 у Голосіївському районі м. Києва - матеріали додаються.
З урахуванням листа Ж БК «Фенікс-Мілютенко» від 02.03.2016 вх. М208/3555.
22.6. 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.
22.7. Розгляд звернення депутата Київської міської ради В. Михайленка від
09.03.2016 №08/279/8/-064-62 (вх. №08/3853 від 09.03.2016) щодо можливості
будівництва на земельних ділянках з урахуванням при розгляді протоколу від
25.12.2015 наради Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо стану опрацювання земельних ділянок, які були виділені
для вирішення проблем потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» матеріали додаються.
22.8. Затвердж ення 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. № 08/18809 від 10.11.2015) щодо забудови на
просп. Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва матеріали додаються.
З урахуванням листа органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Вулиця Ломоносова, 83-А» від 01.03.2016 вх. №08/3496.
22.9. Затвердження протоколу засідання робочої групи, створеної
16.02.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування (реєстр. №21 від
10.03.2016), з розгляду звернення представників громади будинку №2 у
Святошинському провулку м. Києва від 09.02.2016 стосовно скасування
рішення Київської міської ради №579/579 щодо передачі ПАТ холдинговій
компанії «Київміськбуд» земельної ділянки на вул. Святошинській у
Святошинському районі м. Києва, а також скасування договору оренди землі
(вх. №08/279/22 від 09.02.2016) - матеріали додаються.

З урахуванням проміжного протоколу засідання робочої групи, створеної
16.02.2016, реєстр. №20 від 04.03.2016.
З урахуванням листа представників громади будинку №2, провулок
Святошинський м. Києва, делегованих громадою до складу робочої групи, від
01.03.2016 вх. №08/КО-2497 з проханням змінити склад робочої групи.
22.10. Затвердження протоколу засідання робочої групи, створеної на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування (реєстр. №19 від 02.03.2016) з розгляду
питання вдосконалення Регламенту Київської міської ради та Положення про
постійні комісії Київської міської ради, згідно з листом постійної комісії
Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики від
09.12.2015 №08/295-131 - матеріали додаються.
22.11. Розгляд листа Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01.03.2016 №105/02-494/13 щодо припинення ТОВ
«Житлово-будівельний комплекс «Митець» права постійного користування
земельною ділянкою за адресою: вул. Щорса (Є. Коновальця), 32 у
Печерському районі м. Києва - матеріали додаються.
22.12. Розгляд листів ПАТ «КИЇВГУМА» від 02.03.2016 вх. №6356 та
ТОВ «МЕЛОЛІН» від 26.02.2016 вх. №08/3372 щодо розробки детального
плану території мікрорайону Совки у Голосіївському районі міста Києва матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
23. Пропозиція депутата Київської міської ради О. Бродського щодо розгляду
проекту рішення «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» за поданням голови
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики О. Бродського - матеріали додаються.
24. Пропозиція депутата Київської міської ради О. Харченка щодо розгляду
правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 12.02.2016 №08/230-271 до проекту рішення Київської міської
ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за
адресою: проспект Юрія Гагаріна, 15а у Дніпровському районі міста Києва» матеріали додаються.
25. Депутатське звернення О. Галицької щодо розгляду проекту рішення «Про
створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань
врегулювання використання земельних ділянок по вул. Гончара, 17-23 у

Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Балицької - матеріали додаються.
26. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії
Меліхової Т.І. щодо розгляду проекту рішення «Про поновлення гаражно будівельному кооперативу «Верстат-7» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Дружківській, 14 у
Святошинському районі м. Києва». Кадастрова справа А-15443
(ПР-8577 від 28.01.2016)

З урахуванням звернення голови ГБК «Верстат-7» від 15.03.2016 вх.
№08/БП-3216 щодо поновлення договору оренди земельної ділянки на той
самий строк, що передбачений договором оренди, а саме: на 5 років.
27. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії Міщенка
О.Г. щодо розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Управлінню освіти
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки, діл. 36-6 в Дарницькому районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного закладу».
Справа-клопотання К-25652.
(ПР-9046 від 24.02.2016)

28. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії Міщенка
О.Г. щодо розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Управлінню освіти
Соломлянської районної в м. Києві державної адміністрації на бульв. Івана
Лепсе, 81-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва дитячого
дошкільного закладу». Справа-клопотання К-26266.
(ПР-9056 від 25.02.2016)

1. СЛУХАЛИ:

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження
Програми використання та охорони земель міста Києва на
2016-2020 роки» за поданням заступника голови Київської
міської державної адміністрації П. Пантелеєва та директора
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) О. Поліщука - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 03.03.2016 № 08/231-1261/ПР, лист Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.03.2016 №057052-4292, проект рішення
Київської міської ради з пояснювальною запискою до нього - на
49-ти арк.)
(ПР-9191 від 03.03.2016, справа А-21935)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Картавий І.Л., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження Програми
використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати звіт щодо
виконання Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011
№32/5419.
3. Доручити Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) растрові
зоображення актуалізованих топографічних планів в масштабі 1:2000 на
забудовану частину м. Києва в електронному вигляді.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Харченко О.В., Картавий І.Л., Галицька О.С., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.06.2004 року №91-6-00279,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю
«Матінка» за поданням
депутата
Київської
міської ради
Д.
Банаса
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 17.02.2016 №08/231-963/ПР, лист депутата Київської міської
ради Банаса Д. від 17.02.2016 №08/279/08/006-100 проект рішення з
пояснювальною запискою - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Банас Д.М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб'єкта подання - депутата Київської міської
ради Д. Банаса проект рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 25.06.2004 року №91-6-00279, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Матінка» зняти з
розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —19, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Кримчак С. О., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 8,15 га, що знаходиться на

Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина в
Дарницькому районі м. Києва, укладеного між Київською
міською радою та Міжнародною громадською організацією
«Міжнародний творчий центр Яна Табачника» №63-6-00089
від 26.11.2003 року зі змінами від 17.03.2014 року» за
поданням депутатів Київської міської ради В. Бохняка та
І. Мірошниченка - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 22.02.2016 №08/231-1055/ПР, лист депутата Київської міської
ради В. Я. Бохняка від 22.02.2016 №08/279/8/014-074, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 15-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Мірошниченко І.М., Турець В.В., Назаренко В.Е.,
Бохняк В.Я., Агеєва В.В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - створити робочу групу.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 8,15 га, що знаходиться на Дніпровській
набережній в районі затоки Берковщина в Дарницькому районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та Міжнародною громадською
організацією «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» №63-6-00089 від
26.11.2003 року зі змінами від 17.03.2014 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 4.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Михайленко В.О.,
Непоп В.І., Петровець О.Ф., Росляков В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки площею 8,15 га, що знаходиться на
Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина в Дарницькому районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та Міжнародною
громадською організацією «Міжнародний творчий центр Яна Табачника»
№63-6-00089 від 26.11.2003 року зі змінами від 17.03.2014 року».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Турця В.В.,
Балицької О.С., Назаренка В.Е. із залученням депутатів Київської міської
ради Бохняка В.Я. та Мірошниченка І.М., представника Міжнародної
громадської організації «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» для
додаткового вивчення цього питання.

Визначити головою робочої групи депутата Турця В.В.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до рішень
Київської міської ради» (ПР-8902 від 15.02.2016, кадастрова
справа Є-0407) - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішень
Київської міської ради» (ПР-8902 від 15.02.2016, кадастрова справа Є-0407).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Михайленко В.О .,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

5. СЛУХАЛИ:

Проект рішення «Про визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на
них) на земельних торгах».
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від
19.01.2016 N2057081-760.
(ПР-8478
від
26.01.2016,
справа
Є-1281)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 27.01.2016 №08/231-552/ПР, лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.01.2016 №057081-760, проект рішення Київської
міської ради з пояснювальною запискою до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Михайленко В.О., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» за умови виключення з додатка до проекту рішення пунктів

З, 7, 8 щодо земельних ділянок по просп. Науки, 4-а, просп. Миколи Бажана та
вул. Зодчих, 20-а.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

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

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд доопрацьованого 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 спільним поданням депутатів Київської
міської ради С. Кутника, Т. Меліхової, В. Назаренка та
О. Балицької - матеріали додаються.
З урахуванням листа ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ» від
09.03.2016 вх. №08/3824 щодо врахування прав орендаря
земельної ділянки та прав і законних інтересів третіх осіб громадян України.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
09.03.2016 №08/231-1298/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради Меліхової Т.І.
та за згодою усіх суб'єктів подання перенести розгляд доопрацьованого
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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В ., Харченко О.В.9
Баленко І.М. 9 Банас Д.М.У Бродський В.Я ., Зубко Ю.Г .,
Кримчак С.О.у Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
Кісільова І. П. від 23.02.2016 №08/279-038-028 (вх. №08/3114
від 24.02.2016) щодо створення робочої групи по
врегулюванню спірної забудови між вулицями Баумана і
Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва
матеріали додаються.

(звернення депутата Київської міської ради КісільоваІ. П. від 23.02.2016
№08/279-038-028 (вх. №08/3114 від 24.02.2016) - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення депутата Київської міської ради
КісільоваІ. П. від 23.02.2016 №08/279-038-028 (вх. №08/3114 від 24.02.2016)
щодо створення робочої групи по врегулюванню спірної забудови між
вулицями Баумана і Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г,,
Кісільова І.П., Харченка О.В., Картавого І.Л., Галицької О.С.,
М еліхової Т.І., Михайленка В.О. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Турець В.В.,
Баленко І.М., Банас Д.М., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

8. СЛУХАЛИ:

П овторний 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 К иївської м іської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 під час голосування ріш ення 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.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Діденко Я.О., Марченко Р.В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.01.2016 №08/230-139 та направити проект рішення суб'єкту подання на
доопрацювання;

друга - відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.01.2016 №08/230-139 та винести вищезазначений проект рішення на
розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради для
прийняття остаточного рішення.
1. Голосували: за підтримку зауважень, викладених в правовому 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»
та направити зазначений проект рішення суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 3.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М ., Балицька О.С.,
Банас Д.М., Бродський В.Я ., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І., Непоп В.І., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання правового
висновкуу головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення зауважень, викладених у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 26.01.2016
№08/230-139 та винесення вищезазначеного проекту рішення на розгляд
чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
2. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому 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»
та винесення вищезазначеного проекту рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - немає, «утрималось» - 8.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М ., Балицька О.С.,
Банас Д.М ., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г ., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.у Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.
9. 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 м іської
ради від 10.02.2016 №08/230-262, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому 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», та виключити із
зазначеного проекту рішення пункт 3.
2. Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П ., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І ., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

10. 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 м іської
ради від 15.02.2016 №08/230-290, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Михайленко В.О., Марченко Р.В.,
Непоп В.І., Березніков О.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому 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».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Міщенко О.Г., Марченко Р.В., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П ., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г.у Кримчак С.О., Старовойт В.М ., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

11. 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 П рАТ «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від
12.02.2016 вих. М І 6/02-1 (вх. №08/2636 від 17.02.2016)
стосовно поновлення договору оренди земельної ділянки
№75-6-00422 від 29.09.2008 на 5 (п ’я ть)років.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ради від 16.02.2016 №08/230-323, проект ріш ення з пояснювальною запискою до
нього, лист П рА Т «ФОРУМ-АВТОСЕРВІС» від 12.02.2016 вих. № 16/02-1 (вх.
№ 08/2636 від 17.02.2016) - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21233 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 16.02.2016 №08/230-323.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Старовойт В.М ., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
12. 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, 30 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 ріш ення з пояснювальною запискою до
нього - на 4 - х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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 «Мінімаркет» на просп. Миколи Бажана, ЗО у Дарницькому районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21858 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.02.2016 М08/230-367.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П ., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Старовойт В.М .,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.

13. 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 м іської
ради від 22.02.2016 №08/230-368, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 6-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21865 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-368.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.

14. 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 м іської
ради від 23.02.2016 №08/230-380, проект рішення з пояснювальною запискою до
нього - на 8-ми арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А -21757 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23.02.2016 Л208/230-380.
3. Звернутися до заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради Прокопіва В. В. щодо необхідності надання доручення
управлінню правового забезпечення діяльності Київської міської ради
подати позов до суду про розірвання договору оренди земельної ділянки
площею 0,4051 га на перетині вул. Сиваської та пров. Хорольського у
Дніпровському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою
та приватним підприємством «ІНАП» Х°66-6-00240 від 28.02.2005.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В. участі в голосуванні не брали.

15. 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 Є-1295) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ради від 23.02.2016 №08/230-381, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 14-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В., Михайленко В.О., Петровець О.Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2, Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Є-1295 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23,02.2016 №08/230-381.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.,
Негрич М.М., Старовойт В.М., Шарій В.В. участі в голосуванні
не брали.

16. 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.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-10356 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-384.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.,

Негрич М.М., Старовойт В.М., Шарій В.В. участі в голосуванні
не брали.

17. 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 ріш ення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Павленко В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому 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».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21118 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 24.02.2016 №08/230-392.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.,
Негрич М.М., Старовойт В.М., Шарій В.В. участі в голосуванні
не брали.

18.

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

18.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24359
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Костогризу Костянтину Анатолійовичу на
вул. Вітавській, 41-6 у Голосіївському районі м. Києва для
25

будівництва
та
обслуговування
господарських будівель і споруд».

жилого

будинку,

(ПР-8805 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Костогризу Костянтину Анатолійовичу на вул. Вітавській, 41-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25682
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Вєдєрніковій
Олені
Павлівні
у
пров. Сквирському, 1 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8780 від 09.02.2016)

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 Вєдєрніковій Олені Павлівні у пров. Сквирському, 1 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов ІП .У Турець В.В.У
Баленко І.М.У Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25381
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Косенку Сергію Олександровичу на вул. Передовій, 45д
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».

(ПР-8849 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 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
гр. Косенку Сергію Олександровичу на вул. Передовій, 45д у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали .
18.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26002
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Караульній
Анні
Олександрівні
на
вул. Бродівській, 99 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8909 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Караульній Анні Олександрівні на вул. Бродівській, 99 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов Б И , Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.>
Кримчак С.О., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24645
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бойку Леоніду Дмитровичу на вул. Генерала
Родимцева, 6 у Голосіївському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва».
(ПР-8928 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Чичкалов Д.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бойку Леоніду Дмитровичу на вул. Генерала Родимцева, 6 у
Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи клопотання К-24645 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В.у Баленко І.М.У Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26021
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Ємцю
Віталію
Сергійовичу
на
вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8865 від 15.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
звернення депутата Київської міської ради Гончарова В. В. від
02.03.2016 вх. М08/Є-2544 щодо інформування про хід розгляду
питання.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ємцю Віталію Сергійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

18.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23151
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лещуку Юрію Павловичу на вул. Садовій,
73-а, діл. 236-а у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва».
(ПР-8842 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лещуку Юрію Павловичу на вул. Садовій, 73-а, діл. 236-а у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва» та
справи-клопотання К-23151.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Харченка О.В.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити самостійно.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я .,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
18.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24457
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дибі Лесі Олександрівні на вул. Садовій, 51-а,
діл. 1-ж у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва».
(ПР-8853 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0.05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дибі Лесі Олександрівні на вул. Садовій, 51-а, діл. 1-ж у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В.у Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я .,

Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В. участі е голосуванні не
брали.
18.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22368
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пігулевській Даніелі Владиславівні на
вул. Березневій, 40-з у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8854 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пігулевській Даніелі Владиславівні на вул. Березневій, 40-з у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І.У Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
18.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22646
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Клєнніцькій Ларисі Іванівні на вул. 90-ій
Садовій, діл. 97 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва».
(ПР-8844 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Клєнніцькій Ларисі Іванівні на вул. 90-ій Садовій, діл. 97 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи клопотання К-22646 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» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
18.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24220
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Казімку
Андрію
Івановичу
на
вул. Демидівській, 18-а у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8907 від 16.02.2016)

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
громадянину Казімку Андрію Івановичу на вул. Демидівській, 18-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В .,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В. участі в голосуванні не
брали.
18.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25478
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лахну Анатолію Володимировичу на
вул. 9-ій Луговій, діл. 1 у Дарницькому районі м. Києва
для ведення колективного садівництва».
(ПР-8906 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Лахну Анатолію Володимировичу на вул. 9-ій Луговій, діл. 1 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23228
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Цукановій
Наталії
Петрівні,
члену
садівничого товариства «Луговий», на вул. 63-ій Садовій,
діл. 83 у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва».
(ПР-8847 від 15.02.2016)

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 Цукановій Наталії Петрівні, члену садівничого товариства
«Луговий», на вул. 63-ій Садовій, діл. 83 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М ., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23268
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Шевчуку
Роману
Олеговичу
на
вул. Малоземельній, 9-д у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8908 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га —у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шевчуку Роману Олеговичу на вул. Малоземельній, 9-д у
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Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22372
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Цесі Тетяні Валентинівні у 4-ому пров. Івана
Франка, 31 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9009 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Цесі Тетяні Валентинівні у 4-ому пров. Івана Франка, 31 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу клопотання К-22372 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 щодо відведення
земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну
ділянку для
оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П ., Турець В.В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я .,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24069
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Золотарьовій Мікаеллі Менделівні на
вул. 50-ій А Садовій, діл. 21 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
(ПР-8945 від 17.02.2016)

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 Золотарьовій Мікаеллі Менделівні на вул. 50-ій А Садовій, діл. 21
у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В. у Шкуро М.Ю . участі в голосуванні не брали.
18.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24214
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Акімовій
Вікторії
Віталіївні
на
вул. Вірменській, 30-а у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8904 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Акімовій Вікторії Віталіївні на вул. Вірменській, 30-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О.В.у Баленко І.М.у
Балицька О.С., Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю . участі в голосуванні не брали.
Озвучено пропозицію депутата Київської міської ради, заступника голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Турця В.В., щодо надання доручення управлінню забезпечення діяльності
постійної комісії підготувати за підписом усіх депутатів постійної комісії
лист до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) долучати до
матеріалів справ-клопотань, які надходять на розгляд Київської міської
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ради з проектами рішень, матеріали фотофіксації фактичного стану
земельних ділянок.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Київської міської ради
Турця В.В. та доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
долучати до матеріалів справ-клопотань, які надходять на розгляд
Київської міської ради з проектами рішень, матеріали фотофіксації
фактичного стану земельних ділянок.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Ш арій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23431
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бердоус Надії Антонівні на вул. Левадній,
92-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8942 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бердоус Надії Антонівні на вул. Левадній, 92-а у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22370
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу на
вул. Шевченка, 11 -ж у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8949 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу на вул. Шевченка, 11-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» та справи-клопотання К-22370.
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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23706
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8946 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-23706 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

18.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23040
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Філоненку Віктору Вікторовичу, члену
садівницького
товариства
«Будівельник-1»,
на
вул. 73-ій А Садовій, діл. 241 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
(ПР-8941 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Філоненку Віктору Вікторовичу, члену садівницького товариства
«Будівельник-1», на вул. 73-ій А Садовій, діл. 241 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25302
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Згонніку Валерію Вікторовичу на вул. 52-ій
Садовій, діл. 57 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення садівництва».
(ПР-8998 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Згонніку Валерію Вікторовичу на вул. 52-ій Садовій, діл. 57 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М .,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23707

Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Кальку
Олексію Миколайовичу
у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-9014 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кальку Олексію Миколайовичу у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-23707 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» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25969
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сидоренко Владиславі Олександрівні на
вул. Кірова, 49 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8782 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сидоренко Владиславі Олександрівні на вул. Кірова, 49 у
Деснянському 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.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24987
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Куцериб Олені Валеріївні на вул. Садовій у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8940 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Куцериб Олені Валеріївні на вул. Садовій у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2.
Повернути справу клопотання К-24987 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 щодо відведення
земельної ділянки громадянці Куцериб Олені Валеріївні на вул. Садовій у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25460
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Ященко
Ірині
Анатоліївні
у
пров. Вешенському, 53 у Деснянському районі для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8881 від 15.02.2016)

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
громадянці Ященко Ірині Анатоліївні у пров. Вешенському, 53 у
Деснянському районі для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-25460 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 земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В,, Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.27. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25415
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на вул. 27-мій
Садовій, 90 у Дніпровському районі м. Києва для ведення
садівництва».
(ПР-8922 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І.Л. повернути проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на вул. 27-мій Садовій, 90 у
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва» та матеріали справиклопотання К-25415 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Баленко І.М., Балицька
О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

18.1.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25206
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Москаленку Олексію Михайловичу, члену
садівницького
товариства
«Залізничник»,
на
вул. Призалізничній, діл. 1 у Дніпровському районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
(ПР-9000 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Москаленку Олексію Михайловичу, члену садівницького товариства
«Залізничник», на вул. Призалізничній, діл. 1 у Дніпровському районі
м. Києва для ведення колективного садівництва» та матеріали справиклопотання К-25206 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Балицька О.С.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Старовойт В.М .,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26056
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу на вул. Шота
Руставелі, 36 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража».
(ПР-8923 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 20 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу на вул. Шота Руставелі, 36 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража» на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
земл екор истування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Балицька О.С.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І., Старовойт В.М .,
Шарій В.В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.30. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22008
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Левадному Олександру Владиславовичу на
вул. Сажина, 12-а у Подільському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд».
(ПР-8845 від 15.02.2016)

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 Левадному Олександру Владиславовичу на вул. Сажина, 12-а у
Подільському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В ., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Старовойт В.М., Шарій В.В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.1.31. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23168
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Левадній
Ларисі
Олександрівні
на
вул. Сажина, 12-6 у Подільському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8943 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 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
громадянці Левадній Ларисі Олександрівні на вул. Сажина, 12-6 у
Подільському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.32. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24339
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Чупринку
Ігорю
Володимировичу
на
вулиці
Красицького,
666
для
будівництва
та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8944 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 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
Чупринку Ігорю Володимировичу на вулиці Красицького, 666 для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» за
умови доповнення проекту рішення словами «у Подільському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С.у Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22830
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Давидовій Юлії Юріївні на вул. Бучанській у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8779 від 09.02.2016)

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
громадянці Давидовій Юлії Юріївні на вул. Бучанській у Святошинському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».

2. Повернути справу-клопотання К-22830 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.34. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24370
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Угринюку
Тарасу
Богдановичу
на
вул. Тепличній у Святошинському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8781 від 09.02.2016)

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 Угринюку Тарасу Богдановичу на вул. Тепличній у
Святошинському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-24370 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М .,
Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.35. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25999
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Воробей
Валерію
Васильовичу
на
вул. Феодори Пушиної, 13 у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8742 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Шевченко О.В., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Воробей Валерію Васильовичу на вул. Феодори Пушиної, 13 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Зубко Ю.Г.).

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.1.36. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26181
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Клонцаку Миколі Ярославовичу на
вул. Тепличній, З З-А у Святошинському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8852 від 15.02.2016)

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 Клонцаку Миколі Ярославовичу на вул. Тепличній, З З-А у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В .,
Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я.УКримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.1.37. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23262
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Шалун
Олександрі
Сергіївні
на
вул. Шевченка, 112-а у Солом'янському районі м.Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8806 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шалун Олександрі Сергіївні на вул. Шевченка, 112-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-23262 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 щодо відведення
земельної ділянки.
5.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім уям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Бродський В.Я., Кримчак С.О., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.38. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26054
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Корольковій
Олені
Валеріївні
на
вул. Совській, 25 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8858 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
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 Корольковій Олені Валеріївні на вул. Совській, 25 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-26054 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 щодо відведення
земельної ділянки.

3.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім уям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П ., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.1.39. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23107
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мирошнику Ярославу Миколайовичу на
вул. Шевченка, 64в у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8804 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мирошнику Ярославу Миколайовичу на вул. Шевченка, 64в у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки заяву на оформлення
земельної ділянки подано особою, яка не є законним представником
малолітньої особи - заявника.
2. Повернути справу-клопотання К-23107 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я.у Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С. Г., Росляков В.В., Шарій В. В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.40. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25864
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Кликавці
Андрію
Борисовичу
на
вул. Новомічурінській, 5а у Солом'янському районі
47

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8803 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кликавці Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки заяву на оформлення
земельної ділянки подано особою, яка не є законним представником
малолітньої особи - заявника.
2. Повернути справу-клопотання К-25864 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.41. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26048
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Строкач Вірі Іванівні на вул. Смілянській, 1 у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації індивідуального гаража».
(ПР-8880 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Строкач Вірі Іванівні на вул. Смілянській, 1 у Солом'янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації індивідуального гаража».
2.
Звернутися до Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки площею 0,01 га
для
обслуговування
та
експлуатації
індивідуального
гаражу
на
вул. Смілянській, 1 у Солом'янському районі м. Києва громадянці Строкач
Вірі Іванівні.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Кримчак С.О., Пстровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.42. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24783
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Угринюку
Богдану
Богдановичу
у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8962 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянину Угринюку Богдану Богдановичу у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-24783 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я., Кримчак С.0 .9 Пстровець О.Ф.,
Римаренко С.Г. Росляков В.В. Шарій В.В. Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
у

18.1.43. СЛУХАЛИ:

у

у

Справа-клопотання К-26029
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Неженець
Ніні
Леонідівні
на
вул. Пржевальського, 4-а у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8999 від 19.02.2016)

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Неженець Ніні Леонідівні на вул. Пржевальського, 4-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-26029 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Росляков В.В., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.1.44. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25467
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Логвинюку Микиті Ігоревичу на вул. Олеся
Гончара, 96 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража».
(ПР-8837 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,004 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Логвинюку Микиті Ігоревичу на вул. Олеся Гончара, 96 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража».
2.
Звернутися до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки площею 0,004 га
для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на вул. Олеся
Гончара, 96 у Шевченківському районі м. Києва громадянину Логвинюку
Микиті Ігоревичу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Банас Д.М.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

18.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні / комунальні
установи):
18.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25904
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальній службі перевезень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на вул. Поліській у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва автовокзалів (автостанцій)».
(ПР-8979 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,29 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на вул. Поліській у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва автовокзалів (автостанцій)».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25904 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
і.
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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25104
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
«Київпастранс»
на
вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування лінійно-диспетчерської
станції та розворотного кільця трамвая».
(ПР-8980 від 18.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,22 га та 0,60 га - в оренду на 5 років та у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київпастранс» на вул. Колекторній у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування лінійнодиспетчерської станції та розворотного кільця трамвая».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25104 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 з
питань транспорту, зв'язку та реклами,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р . В Б а н а с Д.М.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26159
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню Національної гвардії України на
просп. Генерала Ватутіна, 9 у Деснянському районі
м. Києва для влаштування транспортної інфраструктури
(під'їзної дороги до земельної ділянки) до шести
34-поверхових будинків по просп. Ватутіна, 9, корп. 1-6, у
м. Києві».
(ПР-8997 від 19.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,41 га та 0,09 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню Національної гвардії України на просп. Генерала
Ватутіна, 9 у Деснянському районі м. Києва для влаштування транспортної
інфраструктури (під'їзної дороги до земельної ділянки) до шести
34-поверхових будинків по просп. Ватутіна, 9, корп. 1-6, у м. Києві» за умови
доповнення проекту рішення словами «без права капітальної забудови» за
пропозицією депутата Київської міської ради Меліхової Т.І. та викладення
цільового призначення земельної ділянки у такій редакції: для влаштування
транспортної інфраструктури (під'їзної дороги до земельної ділянки) до шести
34-поверхових будинків без права капітальної забудови.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Турець В.В.,
Марченко Р.В., Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я.,

Кримчак С.О., Петровець О.Ф., Римаренко С.Г., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25559
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Деснянського
району
м.
Києва
на
вул. Олександра Сабурова, 16в у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень, експлуатації та обслуговування
території».
(ПР-9059 від 25.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,45 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 Деснянського
району м. Києва на вул. Олександра Сабурова, 16в у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень,
експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В ., Марченко Р.В.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Петровець О.Ф.у Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
18.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25500
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Деснянського
району
м.
Києва
на
просп. Володимира Маяковського, 3 у Деснянському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон
і зелених насаджень, експлуатації та обслуговування
території скверу».
(ПР-8994 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,57 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 Деснянського
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району м. Києва на просп. Володимира Маяковського, 3 у Деснянському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Марченко Р.В .,
Картавий І.Л., Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Петровець О.Ф., Римаренко С.Г., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26052
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва між будинками
№ 5-а та №7-а на вул. Лісківській у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень та обслуговування території скверу».
(ПР-8993 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,32 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 Деснянського
району м. Києва між будинками №5-а та №7-а на вул. Лісківській у
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень та обслуговування території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Марченко Р.В.,
Картавий І.Л., Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Петровець О.Ф., Римаренко С.Г., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25411
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Теодора
Драйзера, 34 у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території
скверу».
(ПР-8991 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,38 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 Деснянського
району м. Києва на вул. Теодора Драйзера, 34 у Деснянському районі м. Києва
для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень, експлуатації
та обслуговування території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Петровець О.Ф., Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
18.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26053
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Деснянського
району
м.
Києва
на
вул. Градинській, 2, 4 у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень та обслуговування території скверу».
(ПР-8970 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,60 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 Деснянського
району м. Києва на вул. Градинській, 2, 4 у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування
території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Петровець О.Ф., Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
18.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25409
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва на перетині

вулиць Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої у
Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень, експлуатації
та обслуговування території скверу».
(ПР-8971 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 2,38 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 Деснянського
району м. Києва на перетині вулиць Миколи Закревського та Марини
Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території
скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25498
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
від вул. Будівельників до станції метро «Дарниця» у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
відкритої
траси
метро
від
вул. Будівельників до станції метро «Дарниця».
(ПР-9042 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,36 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен» від вул. Будівельників
до станції метро «Дарниця» у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування відкритої траси метро від вул. Будівельників до станції
метро «Дарниця».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

18.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25520
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на вул. Академіка Шліхтера, 22-28 у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
ремонтно-монтажного підрозділу метрополітену».
(ПР-9041 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,55 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 «Київський метрополітен» на вул. Академіка
Шліхтера, 22-28 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування ремонтно-монтажного підрозділу метрополітену».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25459
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Петра
Вершигори, 9г у Дніпровському районі м. Києва для
облаштування скверу».
(ПР-9010 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,48 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 Дніпровського
району м. Києва на вул. Петра Вершигори, 9г у Дніпровському районі
м. Києва для облаштування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

18.2.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25443
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування виходу (входу) зі
станції метрополітену «Дарниця».
(ПР-9039 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,12 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
«Київський
метрополітен»
на
просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виходу (входу) зі станції метрополітену «Дарниця».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Банас Д.М ., Баленко І.М ., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25588
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на
відкритій
трасі
метро
від
залізниці
до
вул. Будівельників на просп. Броварському, Електродепо
«Дарниця2» вул. Червоноткацька, 1а у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
відкритої траси метро від залізниці до вул. Будівельників
на просп. Броварському, Електродепо «Дарниця».
(ПР-9028 від 23.02.2016)

Земельні ділянки площами 17,16 га та 0,82 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на відкритій трасі
метро від залізниці до вул. Будівельників на просп. Броварському,
Електродепо «Дарниця2» вул. Червоноткацька, 1а у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування відкритої траси метро від
залізниці до вул. Будівельників на просп. Броварському, Електродепо
«Дарниця».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25518
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на просп. Броварському, відкрита траса метрополітену від
ст. м. «Лівобережна» до траси залізниці у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
відкритої траси метрополітену від ст. м. «Лівобережна»
до траси залізниці».
(ПР-9030 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,51 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
«Київський
метрополітен»
на
просп.
Броварському, відкрита траса метрополітену від ст. м. «Лівобережна» до траси
залізниці у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
відкритої траси метрополітену від ст. м. «Лівобережна» до траси залізниці».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Банас Д.М .У Баленко І.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25802
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Зої
Гайдай, 9/8 (вул. Героїв Дніпра 8/9) в Оболонському
районі м. Києва для створення озеленених територій
загального користування».
(ПР-9031 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,31 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 Оболонського
району м. Києва на вул. Зої Гайдай, 9/8 (вул. Героїв Дніпра 8/9) в
Оболонському районі м. Києва для створення озеленених територій загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П,,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25790
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва для
створення
озеленених
територій
загального
користування».
(ПР-8978 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,51 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 Оболонського
району м. Києва на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва для
створення озеленених територій загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25794
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Лайоша
Гавро, 7 в Оболонському районі м. Києва для створення
озеленених територій загального користування».
(ПР-8977 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,89 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі м. Києва для
створення озеленених територій загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25804
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Оболонського
району
м.
Києва
на
вул.
Маршала
Тимошенка
та вул.
Маршала
Малиновського в Оболонському районі м. Києва для
створення
озеленених
територій
загального
користування».
(ПР-8981 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,03 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 Оболонського
району м. Києва на вул. Маршала Тимошенка та вул. Маршала Малиновського
в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених територій
загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25789
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Зої

Гайдай, 10-10в в Оболонському районі м. Києва для
створення
озеленених
територій
загального
користування».
(ПР-8982 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,28 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 Оболонського
району м. Києва на вул. Зої Гайдай, 10-1 Ов в Оболонському районі м. Києва
для створення озеленених територій загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Банас Д.М., Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25890
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. Великій Васильківській, 121 у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівлі «Будинок-музей Марії Заньковецької».
(ПР-9029 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 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. Великій Васильківській, 121 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
«Будинок-музей Марії Заньковецької».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Банас Д.М ., Баленко І.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Римаренко С.Г., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.2.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25828
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій
війні. Меморіальному комплексу на вул. Лаврській, 35 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
автостоянки
для
відвідувачів
Національного музею історії України у Другій світовій
війні. Меморіальний комплекс».
(ПР-8951 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,16 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному
комплексу на вул. Лаврській, 35 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування автостоянки для відвідувачів Національного
музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25828 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в уязку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв уязку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я., Кримчак С.О.у Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26038
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на вул. Івана
Крамського, 10 у Святошинському районі для утримання
та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території».
(ПР-9053 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,30 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
Святошинського району м. Києва на вул. Івана Крамського, 10 у

Святошинському районі для утримання та благоустрою зелених насаджень,
експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26070
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державній
установі
«Лабораторний
центр
на
залізничному транспорті Держсанепідслужби України» на
площі Вокзальній, 1-Б у Солом'янському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку».
(ПР-8807 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті
Держсанепід служби України» на площі Вокзальній, 1-Б у Солом'янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25419
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному
підприємству
матеріально-технічного
забезпечення
залізничного
транспорту
України
«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» на вул. Механізаторів, 14/22 у
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автобази».
(ПР-8773 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,48 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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державному підприємству матеріально-технічного забезпечення залізничного
транспорту України «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» на вул. Механізаторів, 14/22 у
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
автобази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я ., Крилічак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24379
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Солом' янка-сервіс 2» на
вул. Героїв Севастополя, 23-6 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва багатоповерхового житлового
будинку з підземним автопаркінгом і вбудованими
закладами по обслуговуванню населення».
(ПР-8809 від 10.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15.03.2016 №057029-4865 щодо повернення справи-клопотання
К-24379 на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 1,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб'єкта подання - Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) повернути справу-клопотання К-24379 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.2.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25272
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському міському психоневрологічному диспансеру
№4 на вул. Виборзькій, 95 у Солом'янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд».

(ПР-8769 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,36 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
Київському
міському
психоневрологічному
диспансеру
№4
на
вул. Виборзькій, 95 у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

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

Справа-клопотання К-25933
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРІНФОРЕСТ» на вул. Лютневій, 70 у Голосіївському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
рекреаційного комплексу».
(ПР-8785 від 10.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15.03.2016 №057029-4862 щодо повернення справи-клопотання
К-25933 на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,78 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Турець В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб'єкта подання - Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) повернути справу-клопотання К-25933 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.У Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

18.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24915
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ
КЛАСІК» на вул. Червонопрапорній, 28 у Голосіївському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
торговельних, складських і виробничих приміщень».
(ПР-9157 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 3,25 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ КЛАСІК» на
вул. Червонопрапорній, 28 у Голосіївському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації торговельних, складських і виробничих
приміщень» за умови передачі земельної ділянки в оренду на 10 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Балицька О.С., Меліхова Т.І., Старовойт В.М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25515
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Джерела» на вул. Вишняківській, 13 у Дарницькому
районі м. Києва для обслуговування житлового будинку
та прибудинкової території».
(ПР-8967 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Джерела» на
вул. Вишняківській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

18.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25891
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Кут» на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку та дитячого майданчику».
(ПР-9047 від 24.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,92 га та 0,04 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра
Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку та дитячого майданчику».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25384
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МДН-БУД» на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
будівлі складу».
(ПР-9057 від 25.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МДН-БУД» на
вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівлі складу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В .,
Кісільов І.П.у Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

18.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25575
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КСФ №22С»
на вул. Миколи Закревського, 20 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування майнового
комплексу».
(ПР-8860 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,95 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КСФ №22С» на вул. Миколи
Закревського, 20 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування майнового комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М ., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25938
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Правен» на вул. Боженка, 2,
вул. Леніна, 2 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації
та
обслуговування
виробничих
та
адміністративно-побутових приміщень».
(ПР-8912 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,32 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Правен» на вул. Боженка, 2, вул. Леніна, 2 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничих
та адміністративно-побутових приміщень».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Кісільов І.П.у Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

18.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24853
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ
КИЇВСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ
СВЯТОВОЛОДИМПРСЬКОЇ ПАРАФІЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА» на вул. Теодора Драйзера, 17 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
експлуатації культової будівлі (храму)».
(ПР-8866 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,22

га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ:
Турець
В.В., настоятель
Михайленко В.О., Меліхова Т.І.

храму

Отець

Володимир,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ СВЯТОВОЛОДИМИРСЬКОЇ ПАРАФІЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»
на вул. Теодора Драйзера, 17 у Деснянському районі м. Києва для будівництва
та експлуатації культової будівлі (храму)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В .,
Кісільов І.П.у Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у
Непоп В .І.у Старовойт В.М.у Шарій В .В . , Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25491
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Дніпрові хвилі» на
вул. Ентузіастів, 47 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування
багатоповерхового
житлового будинку».
(ПР-9017 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,36 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Петровець О.Ф.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Дніпрові хвилі» на вул. Ентузіастів, 47 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку» на наступне засідання постійної

комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекор йотування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В .,
Кісільов І.П., Баленко І.М ., Бродський В.Я.У Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
18.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25833
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу «Г аражно-будівельний
кооператив «РУСАНІВКА» на вул. Ентузіастів, 49 у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування гаражів».
(ПР-9045 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,19 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Маляревич О.В., Меліхова Т.І., Харченко О.В.,
Михайленко В.О., Міщенко О.Г., Пономарьова О., Агеєва В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому
кооперативу
«Гаражно-будівельний
кооператив
«РУСАНІВКА» на вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25833 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Баленко І.М.у Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Старовойт В.М .,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25022
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Гамарника,
28г» на вул. Гамарника,
28-г в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та
прибудинкової території».
(ПР-8911 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гамарника, 28г» на
вул. Гамарника, 28-г в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової
території» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Харченко О.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Росляков В.В., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26187
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» на
просп. Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва
для реконструкції та обслуговування адміністративновиробничої будівлі».
(ПР-8987 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,33 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» на просп. Московському,
8 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції та обслуговування
адміністративно-виробничої будівлі» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Росляков В.В., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24826
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу на

просп. Оболонському, 29 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельного
призначення
з
подальшою
реконструкцією».
(ПР-8950 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу на просп. Оболонському,
29 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової
будівлі
торговельного
призначення
з
подальшою
реконструкцією».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-24826 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
5. 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я.У Кримчак С.О.,
Росляков В.В., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26184
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю виробничокомерційна фінансово-кредитна Компанія «ЛЕВ» на
вул. Семена Скляренка, 13 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування комплексу з
продажу та технічного обслуговування автомобілів».
(ПР-8996 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,23 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фінансовокредитна Компанія «ЛЕВ» на вул. Семена Скляренка, 13 в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування комплексу з продажу та
технічного обслуговування автомобілів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,

«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П.9 Баленко І.М ., Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25985
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА
ЧЕСТЬ
СВЯТИТЕЛЯ
НЕКТАРІЯ
ЕГІНСЬКОГО
УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ
В
ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ
М.
КИЄВА»
на
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування церкви».
(ПР-8952 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,32 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Михайленко В.О., Назаренко В.Е.,
Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
РЕЛІГІЙНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА
НА
ЧЕСТЬ
СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРІЯ ЕГІНСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» на вул. Богатирській в
Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування церкви» за пропозицією депутатів Київської міської ради,
секретаря постійної комісії Картавого І.Л. та Меліхової Т.І.
2.
Повернути справу-клопотання К-25985 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Михайленко В.О).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Харченко О.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я.у Кримчак С.О.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23162
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Парк-готель
«Київ» на вул. Миколи Юнкерова, 20 в Оболонському
районі м. Києва для реконструкції, будівництва та

експлуатації рекреаційно-готельного комплексу».
(ПР-8989 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 2,65 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В., Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Парк-готель «Київ» на вул.
Миколи Юнкерова, 20 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
будівництва та експлуатації рекреаційно-готельного комплексу», за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «реконструкції,
будівництва та» за пропозицією депутата Київської міської ради,
секретаря постійної комісії Картавого І.Л.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П , Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Негрич М.М., Меліхова Т.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не бреши.
18.3.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25867
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному підприємству «ВЕЛЕНА»,
товариству з додатковою відповідальністю «Київське
виробниче
об'єднання
«Медапаратура»
на
просп. Московському, 21 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничої
будівлі ангару».
(ПР-9036 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному підприємству «ВЕЛЕНА», товариству з додатковою
відповідальністю «Київське виробниче об'єднання «Медапаратура» на
просп. Московському, 21 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої будівлі ангару».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

18.3.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25319
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ
«Башта №5» та товариству з обмеженою відповідальністю
«Приватна колекція історії туалету» на вул. Рибальській,
22 (літери А, А ') у Печерському районі м. Києва для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративних
будівель з об'єктами громадського призначення, офісами
та гостьовою автостоянкою».
(ПР-8778 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,61 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ «Башта №5» та товариству
з обмеженою відповідальністю «Приватна колекція історії туалету» на
вул. Рибальській, 22 (літери А, А ') у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративних будівель з об'єктами
громадського призначення, офісами та гостьовою автостоянкою».
2. Звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею 0,61 га в оренду на 15 років для експлуатації та обслуговування
адміністративних будівель з об'єктами громадського призначення, офісами та
гостьовою автостоянкою на вул. Рибальській, 22 (літери А, А ') у Печерському
районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ «Башта
№5» та товариству з обмеженою відповідальністю «Приватна колекція історії
туалету».
3. Повернутись до розгляду цього питання після отримання відповіді
від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації\
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Харченко О.В.,
Кісільов І.П ., Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25232
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «САДИБА
ІПСІЛАНТІ» на вул. Івана Мазепи, 6 літ. «А, АІ» у
Печерському районі м. Києва для реставрації з
пристосуванням під адміністративні приміщення із
закладом
громадського
харчування
нежитлового

будинку».
(ПР-8771 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,19 га - в оренду на 25 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 «САДИБА ІПСІЛАНТІ» на
вул. Івана Мазепи, 6 літ. «А, АІ» у Печерському районі м. Києва для
реставрації з пристосуванням під адміністративні приміщення із закладом
громадського харчування нежитлового будинку», за пропозицією депутата
Київської міської ради, члена постійної комісії Михайленка О.В.
2. Повернути справу-клопотання К-25232 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. Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань
власності щодо перевірки правомірності набуття товариством з
обмеженою відповідальністю «САДИБА ІПСІЛАНТІ» права власності на
нежитловий будинок на вул. Івана Мазепи, 6 літ. «А, АІ» у Печерському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І., Старовойт В.М., Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22970
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ОБЄДНАННЮ
СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ДИПЛОМАТ2012» на бульв. Лесі Українки, 21 у Печерському районі
м. Києва для обслуговування багатоповерхового
житлового будинку та прибудинкової території».
(ПР-8914 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,43 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ОБЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ДИПЛОМАТ-2012» на бульв. Лесі Українки, 21 у Печерському районі
м. Києва для обслуговування багатоповерхового житлового будинку та
прибудинкової території».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М ., Балицька О.С., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.у Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24619
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» між пров. Виноградним, 9 та Кловським
узвозом, 4 у Печерському районі м. Києва для
будівництва та експлуатації об'єктів
інженерної
інфраструктури (пртизсувних споруд)».
(ПР-8986 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Рослякова В.В. зняти з розгляду проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» між пров. Виноградним, 9 та Кловським узвозом, 4 у Печерському
районі м. Києва для будівництва та експлуатації об'єктів інженерної
інфраструктури (протизсувних споруд)» для додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.9 Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
18.3.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25729
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Перспективні
інвестиційні програми» на вул. Госпітальній, 4а у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування прибудови адміністративно-побутового
комплексу ГК «Русь».
(ПР-8976 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,40 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

Голосували: За підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні
програми» на вул. Госпітальній, 4а у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування прибудови адміністративно-побутового
комплексу ГК «Русь».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.УСтаровойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.
Ріш ення не прийнято.

18.3.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22068
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді парафії Кафедрального собору на честь
Воскресіння Христового у Печерському районі м. Києва
Української Православної церкви на Залізничному шосе,
бульв. Дружби народів у Печерському районі м. Києва
для
створення
озеленених
територій
загального
користування (облаштування зеленої зони загального
користування з можливістю встановлення протизсувних
засобів)».
(ПР-8988 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,42 га - в оренду 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Олексієнко І.С., Дюжев С.А.,
Зубко Ю.Г., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді парафії Кафедрального собору на честь Воскресіння
Христового у Печерському районі м. Києва Української Православної церкви
на Залізничному шосе, бульв. Дружби народів у Печерському районі
м. Києва для створення озеленених територій загального користування
(облаштування зеленої зони загального користування з можливістю
встановлення протизсувних засобів)».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-22068 на розгляд постійних комісій Київської міської
ради:
- з питань екологічної політики;
- з питань культури, туризму та інформаційної політики.

З.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань вищезазначених постійних комісій Київської міської
ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Баленко І.М ., Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Михайленко В.О .,
Старовойт В.М ., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.3.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24618
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» на вул. Інститутській, 28 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючої
адміністративної будівлі».
(ПР-9040 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,59 га - в оренду 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Рослякова В.В. зняти з розгляду проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» на вул. Інститутській, 28 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої адміністративної будівлі» для
додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О.у Михайленко В.О.у
Старовойт В.М.у Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.3.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25772
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
публічному
акціонерному
товариству
«Концерн
Галнафтогаз» на перетині вул. Героїв Космосу та
просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування транспортної
інфраструктури та озеленення (в'їзд - виїзд до
автозаправного комплексу)».
(ПР-9004 від 22.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,01 га та 0,01 га - в оренду 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» на перетині
вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування транспортної інфраструктури та
озеленення (в'їзд - виїзд до автозаправного комплексу)».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25772 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
транспортуу зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у Михайленко В.О.у
Старовойт В.М.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.3.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25354
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Академія» на
бульв. Академіка Вернадського, 366 у Святошинському
районі м. Києва для реконструкції та обслуговування
виробничо-складських будівель».
(ПР-8985 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,39 га - в оренду 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 «Академія» на бульв. Академіка
Вернадського, 366 у Святошинському районі м. Києва для реконструкції та
обслуговування виробничо-складських будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р . В К і с і л ь о в І.П.у
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О.у Михайленко В.О .,
Старовойт В.М.у Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.

18.3.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20963
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Балюк Юлії Олексіївні на вул. Бударіна, 1-б у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування».
(ПР-8905 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Балюк Юлії Олексіївні на вул. Бударіна, 1-6 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи клопотання К-20963 на розгляд постійних комісій Київської міської
ради:
- з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики;
- з питань екологічної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
наявності на земельній ділянці будівель, придатних для експлуатації', а
також відповідності таких будівель нормам чинного законодавства
України, які дозволяють проведення діяльності закладу громадського
харчування.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань постійних комісій Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, а також з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Михайленко В.О.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
18.3.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25946
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬФА БІЛД 2014» на вул. Якуба Коласа, 29 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлових будівель - магазинів
продовольчих товарів».

(ПР-9174 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: І. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА БІЛД
2014» на вул. Якуба Коласа, 29 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлових будівель - магазинів
продовольчих товарів».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справ и-клопотання К-25946 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25576
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«РЕСПЕКТАЛ» на вул. Кулібіна, 11а у Святошинському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
адміністративних та складських приміщень існуючих
будівель».
(ПР-9060 від 25.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду 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 «РЕСПЕКТАЛ» на вул. Кулібіна,
11а у Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
адміністративних та складських приміщень існуючих будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.30, СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-17752
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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обслуговуючому
кооперативу
«Космос-66»
на
просп. Червонозоряному, 8а у Солом'янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих
гаражів».
(ПР-8772 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 2,55 га - в оренду 3 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Червонозоряному, 8а у
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих
гаражів» за умови внесення змін до проекту рішення в частині назви вулиці,
а саме: слова «просп. Червонозоряний» замінити словами «просп. Валерія
Лобановського» у відповідних відмінках.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.3.31. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24540
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
концерну «Військторгсервіс» на вул. Уманській, 7 у
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації жилих будинків, господарських будівель та
споруд».
(ПР-9016 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,96 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
концерну «Військторгсервіс» на вул. Уманській, 7 у Солом'янському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації жилих будинків, господарських
будівель та споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Балицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

18.4. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
18.4.1 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26059
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Єрьоменко
Надії
Володимирівні
для
індивідуального
гаражного
будівництва у м. Києві».
(ПР-8622 від 02.02.2016)
До постійної комісії надійшов лист Єрьоменко Н.В. від 16.02.2016
(вх. №08/Є-2115 від 22.02.2016) щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,01 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 Єрьоменко Надії Володимирівні для індивідуального гаражного
будівництва у м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я. , Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В .В . , Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.2 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23777
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Скірко Людмилі Василівні
на вул. Садовій, 53-а у Дарницькому районі м. Києва для
ведення садівництва».
(ПР-8963 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Скірко Людмилі Василівні на вул. Садовій, 53-а у Дарницькому
районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.3 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26117

Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Плотніковій
Інні
Миколаївні на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
(ПР-9008 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,11 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 Плотніковій Інні Миколаївні на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я. , Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.4 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26118
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Батовській Ніні Анатоліївні
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаража».
(ПР-9006 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,11 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 Батовській Ніні Анатоліївні на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В . , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я. , Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25877
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КПО
ГАРАНТ»
на
вул. Старонаводницькій у Печерському районі м. Києва

для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового
комплексу
з вбудовано-прибудованими
приміщеннями соціально-громадського призначення та
паркінгом».
(ПР-8770 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,63 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Міщенка О.Г. зняти з розгляду проект рішення «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КПО ГАРАНТ» на вул. Старонаводницькій у
Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціальногромадського призначення та паркінгом» для додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П . ,
Баленко І.М.у Кримчак С.О.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
18.4.6 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26144
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки . громадянці Довженко Людмилі
Максимівні у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку
господарських будівель і споруд».
(ПР-9005 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Довженко Людмилі Максимівні у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В . , Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.у
Шарій В.В. , Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.7 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26105
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8927 від 16.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В .Я. , Кримчак С.О.у Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.8 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26108
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8958 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.У Кісільов І.П.9
Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.9
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
18.4.9 СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26101
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Плаксію
Петру

Михайловичу на вул. Кадетський гай (та вул. Івана
Пулюя) у Солом'янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
(ПР-8851 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,12 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 Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай (та
вул. Івана Пулюя) у Солом'янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я. , Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

19. П овторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
19.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
19.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25570
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству «Київський
метрополітен» щодо відведення земельної ділянки площею
0,16 га у постійне користування для будівництва
комплексу приміщень громадського та торговельноофісного призначення із розміщенням
службових
нежитлових приміщень для відпочинку машиністів
локомотивів бригад метрополітену на просп. Академіка
Глушкова біля станції метро «Теремки» у Голосіївському
районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
24Л2.2015 питання було знято на розгляд робочою групою (склад
робочої групи: 1. Кісільов В. Турець, О. Харченко).
Виноситься на повторний розгляд, оскільки згідно з ст. 14 п. 6
Положення про постійні комісії Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014
№9/9, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати ЗО календарних днів з моменту її утворення.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Відмовити
комунальному
підприємству
«Київський
метрополітен» у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки площею 0,16 га у постійне користування
для будівництва комплексу приміщень громадського та торговельно-офісного
призначення із розміщенням службових нежитлових приміщень для
відпочинку
машиністів
локомотивів
бригад
метрополітену
на
просп. Академіка Глушкова біля станції метро «Теремки» у Голосіївському
районі м. Києва.
2.
Повернути справу-клопотання К-25570 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 щодо відведення
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов /.77.,
Баленко І.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.,
Шарій В.В ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
19.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25612
Повторний 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».
(ПР-8593 від 29.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд цього питання
та запросити на засідання комісії заявника.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Меліхова Т.І., Балицька О.С.,
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - відхилити проект рішення.
1. Голосували: За підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 7.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Турець В.В.,
Кісільов І.П ., Баленко І.М., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Негрич М.М.У Непоп В.І., Старовойт В.М.9 Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
2. Голосувал и:3а відхилення 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 1 (Михайленко В.О.), «утрималось» - 7.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Турець В.В.у
Кісільов І.П., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Негрич М.М ., Непоп В.І., Старовойт В.М., Шарій В.В.ч
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Ріш ення не прийнято.

19.1.3. СЛУХАЛИ:

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

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
01.03.2016
було прийнято рішення перенести розгляд ць

,

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грінченко Світлані Іванівні на вул. Новикова-Прибоя, 24-г в
Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П . ,
Баленко І.М .У Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у Непоп В.І.у
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю . участі в голосуванні не брали.
19 .1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26084
Повторний 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».
(ПР-8702 від 05.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд цього питання
та запросити на засідання комісії заявника.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти 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».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26084 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20. Розгляд кадастрових справ —м ат еріали додаються.
20.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
20.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7103
Проект рішення
«Про
надання дитячо-юнацькій
спортивній школі «Старт» земельної ділянки для
реконструкції та експлуатації стадіону на бульв. Олексія
Давидова, 10-12 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9219 від 10.03.2016)

Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист заявника від 10.03.2016 (вх. №08/4029 від
11.03.2016) щодо виключення з цільового призначення

земельної ділянки слова «реконструкція».
Земельна ділянка площею 1,8549 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дитячо-юнацькій
спортивній школі «Старт» земельної ділянки для реконструкції та експлуатації
стадіону на бульв. Олексія Давидова, 10-12 у Дніпровському районі м. Києва»
за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів
«реконструкції та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6759
Проект рішення «Про передачу автокооперативу по
експлуатації та обслуговуванню гаражів «КРИШТАЛЬАВТО»
земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування існуючих гаражів на вул. Автозаводській,
69 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8535 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,5528 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
автокооперативу по експлуатації та обслуговуванню гаражів «КРИШТАЛЬАВТО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-6759 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
транспорту9 зв язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.9 Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Непоп В.І.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-2885
Проект рішення «Про надання земельної ділянки вищому
навчальному закладу «Перший Київський медичний
коледж» для експлуатації та обслуговування коледжу на
вул. Блюхера, 6 у Шевченківському районі м. Києва».

(ПР-8203 від 15.12.2015)

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім ’ї, молоді та спорту (витяг
№08/285-07 з протоколу №3 від 30.12.2015 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім ’ї, молоді
та спорту).
Враховуючи витяг з протоколу №6 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань охорони здоров ’я та соціального
захисту від 03.02.2016. Згідно з цим витягом постійна комісія з
питань охорони здоров’я та соціального захисту підтримала
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,3969 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
вищому навчальному закладу «Перший Київський медичний коледж» для
експлуатації та обслуговування коледжу на вул. Блюхера, 6 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Банас Д.М., Бродський В.Я.у Кримчак С.О
Непоп В.І.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

20.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7064
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ»
для
експлуатації
та
обслуговування нежитлової адміністративної будівлі на
вул. Богдана Хмельницького, 9 (літера «А») у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8390 від 18.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0830 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТПРОДЖЕКТ»
для
експлуатації
та
обслуговування
нежитлової
адміністративної будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 9 (літера «А») у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.У Кісільов І.П . ,
Баленко І.М.у Банас Д.М.у Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у

Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі є голосуванні не
брали.
20.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6410
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» та
комунальному
підприємству
«Керуюча
дирекція
Шевченківського району» для обслуговування офісних
приміщень та бойлерної на вул. Михайлівській, 20 (літ. В)
у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8413 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0351 га - у спільну часткову оренду на 5 років,
а саме:
частка товариства з обмеженою відповідальністю «Юнігран» - 97/100
частин земельної ділянки;
частка
комунального
підприємства
«Керуюча
дирекція
Шевченківського району» - 3/100 частин земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» та
комунальному підприємству «Керуюча дирекція Шевченківського району»
для обслуговування офісних приміщень та бойлерної на вул. Михайлівській,
20 (літ. В) у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6410 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Звернутися до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки площею
0,0351 га у спільну часткову оренду на 5 років для обслуговування офісних
приміщень та бойлерної на вул. Михайлівській, 20 (літ. В) у Шевченківському
районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» та
комунальному підприємству «Керуюча дирекція Шевченківського району».
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики та надходження відповіді
від Ш евченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Банас Д.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.
20.1.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-4398

Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» для
експлуатації та обслуговування павільйону по заготівлі
вторсировини
на
вул.
Щербакова,
61-д
у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8483 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0211 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» для експлуатації та
обслуговування павільйону по заготівлі вторсировини на вул. Щербакова,
61 -д у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-4398 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Баленко І.М., Банас Д.М ., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

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

Кадастрова справа А-21540
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ ХРИСТИЯНСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
СОЮЗУ
ОБ'ЄДНАНЬ
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ
ХРИСТИЯНБАПТИСТІВ
для
будівництва,
реконструкції,
експлуатації та обслуговування учбових корпусів на
вул. Сортувальній, 5 та вул. Канальній, 2 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8310 від 28.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 18.02.2010 №63-6-00575 площею 0,1498 га, в тому числі
0,1295 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди
земельної
ділянки
КИЇВСЬКОМУ
ХРИСТИЯНСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
СОЮЗУ
ОБ'ЄДНАНЬ
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ
для
будівництва,
реконструкції, експлуатації та обслуговування учбових корпусів на
вул. Сортувальній, 5 та вул. Канальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21540 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Баленко І.М.У Бродський В.Я.у Кримчак С.О.у Непоп В.І.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
20.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21128
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю
Ковальчуку Аркадію
Олександровичу
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування магазину (торговельного
павільйону) на просп. Возз'єднання, 1 у Дніпровському
районі м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-8846 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 19.03.2008 №66-6-00458 площею 0,0152 га та внести
зміни до нього, а саме:
слова «суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа» замінити
словами «фізична особа - підприємець».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Ковальчук А.О., Зубко Ю.Г.,
Меліхова Т.І., Олексієнко І.С., Росляков В.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити фізичній особі - підприємцю Ковальчуку Аркадію
Олександровичу договір оренди земельної ділянки від 19.03.2008 №66-6-00458
площею 0,0152 га для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину
(торговельного павільйону) на просп. Возз'єднання, 1 у Дніпровському районі
м. Києва та внести зміни до нього.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
19.03.2008 №66-6-00458 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова
«суб уєкт підприємницької діяльності - фізична особа» замінити словами
«фізична особа - підприємець», а також щодо приведення умов договору у

відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П .,
Харченко О.В., Баленко І.М ., Бродський В.Я ., Кримчак С.О.,
Непоп В .І, Петровець О.Ф.у Старовойт В.М., Шарій В.В.у
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21970
Проект рішення «Про поновлення комунальному
підприємству
«Дирекція
будівництва
шляховотранспортних споруд м. Києва» договору оренди
земельної ділянки для будівництва Подільського
мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві від
вул. Межигірської до Русанівських садів на відрізку від
фарватеру р. Дніпро до Київського річкового порту у
Подільському районі м. Києва».
(ПР-8871 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 11.11.2005 №85-6-00230 (з урахуванням договору про
внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки від
18.01.2012 № 85-6-00513) площею 0,5872 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення комунальному
підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
договору оренди земельної ділянки для будівництва Подільського мостового
переходу через р. Дніпро в м. Києві від вул. Межигірської до Русанівських
садів на відрізку від фарватеру р. Дніпро до Київського річкового порту у
Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Кісільов 1.11.,
Харченко О.В., Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Кримчак С.О.,
Непоп В.І.у Старовойт В.М.у Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

20.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19147
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та

експлуатації
адміністративного
будинку
на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-8423 від 20.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 12.12.2005 №85-6-00238 площею 0,0154 га, в межах
червоних ліній, та внести зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями та участю
українського капіталу «Перший Український Міжнародний банк» замінити
словами
«ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Турець В.В., Кулаковський Ю.П.,
Цвях О.М., Балицька О.С., Назаренко В.Е., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ
у к р а ї н с ь к и й м і ж н а р о д н и й б а н к » договору оренди земельної д і л я н к и
для обслуговування та експлуатації адміністративного будинку на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва та внесення змін до
нього» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
Депутату Назаренку В.Е. разом з представниками Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) довивчити питання, що виникли під час
обговорення вищезазначеного проекту рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Кісільов І.П., Харченко О.В., Баленко І.М., Бродський В.Я.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Старовойт В.М ., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21824
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «САССК» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі готелю на вул. Ярославів Вал, 22, 24-а, 24-6, 26-в
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-8316 від 28.12.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи ТОВ «САССК» від 02.02.2016 вх. №08/1584 та від 17.02.2016
вх. №08/2622 з проханням розглянути проект рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 24.04.2001 №88-6-00019 площею 0,3048 га та внесення
змін до нього, а саме:
слова «товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Дубль АУ
Київ» замінити словами «товариство з обмеженою відповідальністю
«САССК» у відповідних відмінках;
слова та цифри «для будівництва та експлуатації готелю з
реконструкцією та розширенням будинку №22 по вул. Ярославів Вал»
замінити словами «для експлуатації та обслуговування будівлі готелю»;
слова «у Радянському районі» замінити словами «у Шевченківському
районі» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «САССК» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівлі готелю на вул. Ярославів Вал, 22,
24-а, 24-6, 26-в у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Харченко О.В.у Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О.у
Непоп В.І.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

20.3. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
20.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22314
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003
№75-6-00072 (в редакції угоди про поновлення та про
внесення змін та доповнень до договору оренди земельної
ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка
Палладіна, 16/39 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-9221 від 11.03.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в редакції угоди про
поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної
ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка Палладіна, 16/39 у
Святошинському районі м. Києва» в частині терміну користування, а саме:
слова та цифри «15 років» замінити словами та цифрами «25 років» у
відповідних відмінках.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в редакції
угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка
Палладіна, 16/39 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Бродський В.Я., Непоп В.І.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
20.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21747
Проект рішення «Про внесення змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 12.07.2012 №899/8236 «Про
приватизацію
земельних
ділянок
садово-дачного
товариства «Стадне» у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8959 від 17.02.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни у додаток до рішення
Київської міської ради від 12.07.2012 №899/8236, а саме:
четверту графу дев’ятої позиції викласти в такій редакції: «пров. 9-ий
Північно-Озерний, діл. З» (кадастровий номер 8 000 000 000:96:013:0009).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 12.07.2012 №899/8236 «Про приватизацію
земельних ділянок садово-дачного товариства «Стадне» у Дарницькому районі
м. Києва» та повернути кадастрову справу А-21747 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), оскільки відповідно до рішення
Конституційного суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 встановлено, що
ненормативно 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.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Бродський В.Я., Непоп В.І.,
Росляков В.В., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі
в голосуванні не брали.

20.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1314
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок
або права їх оренди) під забудову».
(ПР-8841 від 15.02.2016)

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 28.08.2008 № 135/135, а саме: у пункті 17 в графі 4 «Попереднє
цільове призначення земельної ділянки» слова «для будівництва та
експлуатації житлово-офісного комплексу» замінити словами «для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу з
паркінгом».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Голосували: За підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах
з продажу земельних ділянок або права їх оренди) під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Харченко О.В., Баленко І.М ., Бродський В.Я ., Непоп В.І., Росляков
В.В.у Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

20.4. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
20.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9325
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Кашпіровській
Г алині Сидорівні
для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній,
39/5 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8471 від 25.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 14.01.2016 вх. №08/К-249 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 0,0235 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Кашпіровській Галині Сидорівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Малоземельній, 39/5 у Дарницькому районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
та», враховуючи звернення заявниці
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9239
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Терені
Ірині Миколаївні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Шевченка, 8 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8468 від 22.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 25.02.2016 вх. №08/Т-2310 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: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Терені Ірині Миколаївні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 8 у
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення
земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8862
Проект рішення «Про приватизацію громадянину Музиці
Михайлу
Миколайовичу
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 2-6 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8682 від 04.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи довіреної особи заявника від 25.09.2015 вх. №08/М-9143 та від
01.03.2016 №08/М-2517 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 0,0968 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Музиці Михайлу Миколайовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 2-6 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9201
Проект рішення «Про приватизацію громадянину Казімку
Сергію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 9-в у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8674 від 04.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 25.02.2016 вх. №08/К-2320 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: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Казімку Сергію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 9-в у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва та»,
враховуючи звернення заявника.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я. , Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В .В . 9Шкуро М.Ю. участім голосуванні не брали.
20.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9322
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Коржу Іллі Сергійовичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Малоземельній, 39/7 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8668 від 04.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 10.09.2015 вх. №08/К-8416 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 0,0224 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Коржу ІлліСергійовичу для
будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Малоземельній, 39/7 у Дарницькому районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
та»у враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П .,
Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Меліхова Т.І.у Негрич М.М.,
Шарій В.В. , Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8858
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Степанову Анатолію Миколайовичу земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 2-в у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8725 від 08.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявника від 25.08.2015 вх. №08/С-7853 та від 25.02.2016
№08/С-2313 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 0,0431 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Степанову Анатолію Миколайовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 2-в у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П -9198
Проект рішення «Про приватизацію Ільїну Вячеславу
Г еннадійовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Левадній, 96-в у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8720 від 08.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 25.02.2016 вх. №08/1-2318 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: Підтримати проект рішення «Про приватизацію Ільїну
Вячеславу Геннадійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 96-в у
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення
земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9187
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Даценко

Ользі Григорівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гоголя, 11-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8793 від 10.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 15.03.2016 вх. №08/Д-3215 з проханням
виключити з цільового призначення земельної ділянки слів
«будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Даценко Ользі Григорівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 11-а у
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення
земельної ділянки слів «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9253
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину
Прохоренку
Віктору
Івановичу
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комуністичній,
25-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8689 від 05.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Прохоренку Віктору Івановичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комуністичній, 25-а у Дарницькому районі м. Києва».
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 Марченко Р.В. , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І.> Негрич М.М.,
Шарій В .В . у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9216
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Солов'яну Дмитру Семеновичу земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 36-6 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8893 від 15.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявника від 01.03.2016 вх. №08/С-2519 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: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Солов'яну Дмитру Семеновичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Польовій, 36-6 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я. , Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9263
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Подорожнікову Сергію Олександровичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 12-А
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8890 від 15.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявника від 01.03.2016 вх. №08/П-2512 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 0,0797 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Подорожнікову Сергію Олександровичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Шевченка, 12-А у Дарницькому районі м. Києва» та
кадастрової справи П-9263.
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г. у Рослякова В,В, для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л.
і.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8857
Проект
рішення
«Про
приватизацію
громадянці
Селезньовій Тетяні Георгіївні земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Льва Толстого, 2д у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8889 від 15.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявниці від 01.03.2016 вх. №08/С-2514 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 0,0779 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Селезньовій Тетяні Георгіївні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Льва Толстого, 2-д у Дарницькому 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 Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В.9 Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.4.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9035
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину
Токареву
Геннадію
Яковичу
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Олександра
Матросова, 4-а у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8472 від 25.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 22.02.2016 вх. №08/Т-2102 з проханням
виключити з цільового призначення земельної ділянки слів
«будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,0372 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Токареву Геннадію Яковичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Олександра Матросова, 4-а у Печерському районі м. Києва» кадастрової
справи П-9035.
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 Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9247
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Дзюбі Ользі Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Олександра Бестужева, 49 у
Подільському районі м. Києва».
(ПР-8816 від 10.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 20.11.2015 вх. №08/Д-11384 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки та виключити
слова «будівництва і» та передати її для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0589 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Дзюбі Ользі Петрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра
Бестужева, 49 у Подільському 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 Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я.у Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Ш арій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9194
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Г авриленку Олександру Миколайовичу,
Гавриленко Ніні Михайлівні, Осадчій Валентині Карпівні
та Безручко Валентині Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Павлоградській, 9 у Подільському районі
м. Києва».
(ПР-8754 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
частка гр. Гавриленка О.М. - 5/16 від 0,1000 га;
частка гр. Гавриленко Н.М. - 1/8 від 0,1000 га;
частка гр. Осадчої В.К. - 1/2 від 0,1000 га;
частка гр. Безручко В.М. - 1/16 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Гавриленку Олександру Миколайовичу, Гавриленко Ніні
Михайлівні, Осадчій Валентині Карпівні та Безручко Валентині Миколаївні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Павлоградській, 9 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Кісільов І.П.у
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.4.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9338
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Кокшорову Ігорю Г еннадійовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кіровській, 19 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8409 від 20.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 05.10.2015 вх. №08/К-9487 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки та замінити
слово «будівництва» на слово «експлуатації».

Земельна ділянка площею 0,0506 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Кокшорову Ігорю Геннадійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кіровській, 19 у Святошинському районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в, голосуванні не брали.
20.4.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9202
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Коваленко Валентині Анатоліївні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Жовтневій, 17 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8402 від 20.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 26.08.2015 вх. №08/К-7913 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки, замінивши слово
«будівництва» на слово «експлуатації».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Коваленко Валентині Анатоліївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Жовтневій, 17 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 Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я. , Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.18. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9261
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Камінському Володимиру Михайловичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів, 20
у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8687 від 05.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявника від 26.02.2015 вх. №08/К-2407 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 0,0453 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки
громадянину Камінському Володимиру Михайловичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Стратонавтів, 20 у Святошинському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.4.19. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9105
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Карповіч
Ванді Володимирівні
для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55
(секція 3) у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8721 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0853 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Карповіч Ванді Володимирівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Верховинній, 55 (секція 3) у Святошинському районі м. Києва» та
кадастрової справи П-9105.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г.у 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 Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Негрич М.М.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.5. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
20.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21324
Проект рішення «Про передачу громадянці Одарич
Наталії Олександрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Залежній, 12-в у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8719 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0498 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Одарич Наталії Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залежній, 12-в у Голосіївському районі м. Києва».
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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П.у
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М.у Шарій В.В.У
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18486

Проект рішення «Про передачу громадянину Маншиліну
Олександру Гейнійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. КвіткиОснов'яненка, 32-а у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8304 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0697 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Маншиліну Олександру Гейнійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Квітки-Основ'яненка, 32-а у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

20.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19576
Проект рішення «Про передачу громадянину Юдіну
Олексію Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Залежному, 40-6 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8761 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0893 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Юдіну
Олексію Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 40-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Щ-1166

Проект рішення «Про передачу громадянці Нунан Аллі
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для
ведення індивідуального садівництва на вул. Цимбалів
Яр, 63 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8623 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею0,0359 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Нунан
Аллі Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Цимбалів Яр, 63 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

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

20.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8009
Проект рішення «Про передачу громадянці Прокурі Ганні
Іванівні, члену садівничого товариства «Зелений луг»
Харківського району м. Києва, у приватну власність
земельної ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. 10-й Луговій, 20-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8331 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0271 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Прокурі
Ганні Іванівні, члену садівничого товариства «Зелений луг» Харківського
району м. Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. 10-й Луговій, 20-а у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

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

20.5.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22048
Проект рішення «Про передачу громадянину Кіму
Дмитру Сергійовичу, члену садівничого товариства
«Дніпро» Дарницького району м. Києва, у приватну
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власність земельної ділянки для ведення садівництва на
вул, 118-й Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8667 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0639 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Кіму
Дмитру Сергійовичу, члену садівничого товариства «Дніпро» Дарницького
району м. Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. 118-й Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я.у Негрич М.М.9 Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.5.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-4635
Проект рішення «Про передачу громадянину Кадусі
Сергію Георгійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Липовій, 3 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8660 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0793 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кадуха С.Г., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Кадусі Сергію Георгійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Липовій, 3 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-4635 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф.у Старовойт В.М.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

20.5.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18076
Проект рішення «Про передачу громадянину Вітту
Федору Аскольдовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул.
Гамарника,
27-д
в
Оболонському
районі
м. Києва».
(ПР-8384 від 15.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Вітта Ф.А. від 17.02.2016 вх. №08/В-1765 щодо розгляду
таких справ: А-18076, А-18075, А-18074, А-18073.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В., Дюжев С.А., Богданович М.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Вітту Федору Аскольдовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Гамарника, 27-д в Оболонському районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.,
Турця В.В.у Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.9 Кісільов І.П.У
Баленко І.М.у Бродський В.Я.9 Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф ., Старовойт В.М., Шарій В.В.у Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
20.5.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18075
Проект рішення «Про передачу громадянину Вітту
Олексію Федоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Гамарника, 27-г в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8378 від 15.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Вітта Ф.А. від 17.02.2016 вх. №08/В-1765 щодо розгляду
таких справ: А-18076, А-18075, А-18074, А-18073.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Вітту Олексію Федоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Гамарника, 27-г в Оболонському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.,
Турця В.В.у Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф., Старовойт В.М.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

20.5.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18074
Проект рішення «Про передачу громадянці Вітт Олені
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 27-в
в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8695 від 05.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Вітта Ф.А. від 17.02.2016 вх. №08/В-1765 щодо розгляду
таких справ: А-18076, А-18075, А-18074, А-18073.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Вітт Олені Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гамарника, 27-в в Оболонському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.,
Турця В.В.у Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.У Кісільов І.П.у
Баленко І.М.у Бродський В.Я.9 Меліхова Т.І.у Непоп В.І.у
Петровець О.Ф., Старовойт В.М.у Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

20.5.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18073
Проект рішення «Про передачу громадянці Чумановій
Ользі Володимирівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Гамарника, 27-є в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8303 від 28.12.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Вітта Ф.А. від 17.02.2016 вх. №08/В-1765 щодо розгляду
таких справ: А-18076, А-18075, А-18074, А-18073.

Земельна ділянка площею 0,0601 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Чумановій Ользі Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гамарника, 27-є в Оболонському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.у
Турця В.В., Картавого І.Л. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О.Г,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.у
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф., Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
20.5.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21616
Проект рішення «Про передачу громадянину Рєзнікову
Вадиму Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Антонова-Овсієнка, 23 у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8312 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0549 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 7. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу
громадянину Рєзнікову Вадиму Вікторовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Антонова-Овсієнка, 23 у Святошинському районі
м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-21616 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Петровець О.Ф., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
20.5.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21484
Проект рішення «Про передачу громадянці ГутніченкоГостар Світлані Іванівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Комсомольській, 56 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-8628 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0116 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Гутніченко-Гостар Світлані Іванівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Комсомольській, 56 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я., Непоп В.1.9 Петровець О.Ф.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
20.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-4733
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Дослідницькому
центру науково-технічної інформації та технічних
досліджень при МВС України для експлуатації та
обслуговування
адміністративних
будівель
на

вул. Захарівській, 29 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-8552 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,3144 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дослідницькому центру
науково-технічної інформації та технічних досліджень при МВС України для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративних
будівель
на
вул. Захарівській, 29 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я.9 Непоп В.І., Петровець О.Ф.у
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.7. Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та надання дозволів на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок):
20.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1316
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
(ПР-8829 від 12.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0047 га - для реконструкції і будівництва
готельного комплексу з апартаментами та вбудовано-прибудованими
торговельно-офісними приміщеннями з подальшими експлуатацією та
обслуговуванням на вул. Жилянській, 19 (літ. К) у Голосіївському районі
м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДІНВЕСТ-КАПІТАЛ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В.у Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г.у Петровеиь О.Ф . ,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1318
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
122

продажу».
(ПР-8872 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0462 га - для експлуатації та обслуговування
торговельно-адміністративної будівлі на вул. Кирилівській, 119/1, літ. «Б» у
Подільському районі м. Києва що підлягає продажу громадянці Пінчук Лесі
Олександрівні.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Турець В.В., Баленко І.М., Бродський В.Я., Зубко Ю.Г.,
Петровець О.Ф., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
20.7.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1319
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
(ПР-9177 від 01.03.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,0708 га - для експлуатації та
обслуговування кафе на Солом’янській площі, 25 у Солом'янському районі
м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю
«РОВЕСНИК».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П . ,
Турець В.В.уБаленко І.М.у Бродський
В.Я., Шарій
В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
20.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-0631
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні)
для
будівництва та експлуатації житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями
спортивнооздоровчого
призначення
та
паркінгом
на
123

вул. Машинобудівній, 25-а у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-9037 від 23.02.2016)

Земельна ділянка загальною площею 0,2984 га.
Стартова ціна продажу лоту становить 7 621 108, 00 грн на підставі
експертної грошової оцінки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва та експлуатації житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями спортивно-оздоровчого призначення та паркінгом на
вул. Машинобудівній, 25-а у Солом'янському районі м. Києва» та повернути
кадастрову справу до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
до затвердження плану зонування або детального плану цієї території або
до прийняття Верховною Радою України закону щодо зупинення дії
заборони на відведення земельних ділянок відповідно до частини третьої
статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Турець В.В.у Баленко І.М.У Бродський В.Я . , Шарій В.В.у
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.8. Розгляд кадастрових справ (поділ):
20.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22006
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки №34 у 3му
мікрорайоні
житлового
масиву
Позняки
у
Дарницькому
районі
м.
Києва
комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ»
для
будівництва
блоку
побутового обслуговування».
(ПР-8629 від 03.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки №34 загальною
площею 0,5510 га на дві земельні ділянки площами 0,4060 га та 0,1450 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки №34 у 3-му
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва
комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ» для будівництва блоку побутового обслуговування».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В. , Кісільов І.П .,
Турець В .В . у Баленко І.М.у Бродський В.Я.9 Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

20.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21613
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.
Привокзальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва
релігійній громаді Української Православної Церкви
парафії
Святителя
Феодосія
Чернігівського
у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування храму Святого Феодосія
Чернігівського».
(ПР-9015 від 23.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки площею 0,6453 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П., Михайленко В.О., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Привокзальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва релігійній громаді
Української Православної Церкви парафії Святителя Феодосія Чернігівського
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування храму Святого Феодосія Чернігівського».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Турець В.В.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Петровець О.Ф.у Шарій В.В.у
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

21. Повторний розгляд кадастрових справ -матеріали додаються.
21.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):
21.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21469
Повторний 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».
(ПР-8440 від 21.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 під час голосування було прийнято рішення перенести
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розгляд цього питання.

Земельна ділянка площею 0,4717 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Непоп В.І., Меліхова Т.І.,
Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П., Зубко Ю.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
землекор истування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Турець В.В. , Баленко І.М., Бродський В.Я.У Старовойт В.М.у
Шарій В.В . , Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

21.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
21.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21844
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 21-л у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8132 від 09.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
24Л2.2015 під час розгляду цього питання його було знято на
розгляд постійної комісії з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу
№29/288/03-03 з протоколу №3 засідання постійної комісії з питань
екологічної політики 17.02.2016. Згідно з цим витягом постійна
комісії з питань екологічної політики вирішила погодити зазначений
проект рішення.
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Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи пропозицію постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики, викладену у витязі №29/288/03-03 з
протоколу №3 засідання постійної комісії з питань екологічної політики
17.02.2016, підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Турець В.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19040
Повторний 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».
(ПР-8382 від 15.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 під час розгляду цього питання було прийнято рішення
перенести розгляд та запросити на засідання комісії заявника.

Земельна ділянка площею 0,0943 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Турець В.В.У Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М.,
Старовойт В.М.УШарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
21.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10956
Повторний 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».
(ПР-8643 від 03.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 під час розгляду цього питання було прийнято рішення
перенести розгляд та запросити на засідання комісії заявника.

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

ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
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 Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Турець В.В.у Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.

21.3. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
21.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9368
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Шульзі Олександрі
Олександрівні та Скібчик Ірині Анатоліївні для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ташкентській, 8 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8315 від 28.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
02.02.2016 під час розгляду проект рішення було підтримано до
розробки та затвердження детального плану зазначеної території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листами заявниць
громадянки Скібчик І.А. від 18.02.2016 вх. №08/С-1870 та
громадянки Шульги О.О. від 18.02.2016 вх. №08/Ш-1871 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки,
виключивши з нього слово «будівництва», та передачі її «для
експлуатації та обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,0767 га - у спільну часткову власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Шульзі Олександрі Олександрівні та Скібчик Ірині
Анатоліївні для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ташкентській, 8 у Дарницькому
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної
ділянки слів «будівництва та», враховуючи звернення заявниць.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я., Кримчак С.О.у Негрич М М ,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
21.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9314
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Поліщуку Володимиру
Ільковичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Калініна,
53 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8177 від 11.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 під час розгляду проект рішення було підтримано до
розробки та затвердження детального плану зазначеної території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом довіреної
особи заявника від 25.02.2016 вх. №08/11-2309 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки та розглянути
можливість передати Ті для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Поліщуку Володимиру Ільковичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Калініна, 53 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Марченко Р.В.у
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
21.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9238
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Чепуровій Надії Прокопівні земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Костянтина
Ареф'єва, 18-д у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8403 від 20.01.2016)

До постійної комісії надійшли листи заявниці від 06.01.2016

вх. №08/4-53 та від 25.02.2016 №08/4-2316 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки та розглянути
можливість передати її для експлуатації та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
16.02.2016 вищезазначене питання було знято на розгляд робочою
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом (реєстр.
№16 від 01.03.2016) засідання робочих груп, створених на засіданнях
09.02.2016 та 16.02.2016. Згідно з протоколом постійній комісії
рекомендовано підтримати проект рішення, беручи до уваги, що на
діляниі розташований житловий будинок, який є власністю
заявнииі, та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
сесії до затвердження ДПТ.

,

Земельна ділянка площею 0,0853 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Чепуровій Надії Прокопівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Костянтина Ареф'єва, 18-д у Дарницькому районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.У
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

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

Кадастрова справа А-21308
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «ЛЕДАС» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
існуючого кафе в комплексі з літнім майданчиком та для
будівництва гостьової автостоянки та громадського
туалету на вул. Героїв Оборони, 9/10 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8260 від 18.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 26.01.2016 питання було знято на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу
№29/288/03-03 з протоколу №3 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики
17.02.2016. Згідно з витягом постійна комісії з питань
екологічної політики вирішила:
Погодити зазначений проект рішення за таких умов:
поновлення П П «ЛЕДАС» договору оренди не більш,
ніж на 5 років;
забезпечення до земельної ділянки на вул. Героїв
Оборони, 9/10 у Голосіївському районі м. Києва
вільного доступу;
належного утримання зазначеної ділянки;
виключення з проекту рішення формулювання «для
будівництва
гостьової
автостоянки
та
громадського туалету».
Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 22.04.2005 № 79-6-00300 площею 0,0443 га.
-

-

-

-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ЛЕДАС» договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування існуючого кафе в комплексі з літнім майданчиком та для
будівництва гостьової автостоянки та громадського туалету на вул. Героїв
Оборони, 9/10 у Голосіївському районі м. Києва», за умови врахування
пропозицій викладених у витягу №29/288/03-03 з протоколу №3 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
17.02,2016, а саме:
- поновлення П П «ЛЕДАС» договору оренди не більш, ніж на 5 років;
- забезпечення до земельної ділянки на вул. Героїв Оборони, 9/10 у
Голосіївському районі м. Києва вільного доступу;
- належного утримання зазначеної ділянки;
- виключення з проекту рішення формулювання «для будівництва
гостьової автостоянки та громадського туалету».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21308 на розгляд 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.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21836
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,

експлуатації
та
обслуговування
магазину
на
вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-8106 від 08.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
02.02.2016 було прийнято рішення відкласти розгляд цього питання
та направити вищезазначений проект рішення на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286-72 від
26.02.2016 з протоколу №6 від 17.02.2016 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики. Відповідно до витягу постійна комісія
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики підтримала проект рішення з урахуванням
пропозииій та зауважень членів комісії, а саме:
вилучити з назви проекту рішення слова «для будівництва»;
- рекомендувати колективній комерційно-виробничій фірмі
«КОНТО» змінити адресу, щоб уникнути спів падання з
номерами адрес прилеглих будинків.
До комісії надійшов лист ГО «Об’єднання самоуправління народу
Попудренка 22/14» від 01.02.2016 вх. №08/1546 про ініціацію
громадських слухань за адресою вул. Попудренка, 20 у
Дніпровському районі м. Києва.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 22.03.2005 № 66-6-00250 (із змінами, внесеними
договором від 02.11.2012 № 66-6-00614) площею 0,0619 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину
на вул. Попудренка, 20 у Дніпровському 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., Марченко Р.В.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я.9 Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
21.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7233
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 04.06.2004 №786-00171, укладеного між Київською міською радою та
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закритим
акціонерним
товариством
«Київський
склотарний завод» у пров. Балтійському, 23 в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8345 від 05.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
26.01.2016 - питання було знято на розгляд робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом (реєстр. № 1 7
від 01.03.2016) засідання робочої групи, створеної 26.01.2016.
Відповідно до протоколу постійній комісії рекомендовано:
підтримати проект рішення за умови гарантування
землекористувачем ПАТ «Київський склотарний завод»
першочерговості будівниитва навчально-виховного комплексу з
дошкільним навчальним закладом та загальноосвітнім
навчальним закладом
- заслухати представника Департаменту містобудування та
архітектури щодо перспектив розвитку територій. обмежених
ДПТ реконструкиії промрайону «Подільсько-Куренівський».

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 04.06.2004 №78-6-00171 площею 9,7168 га, а саме:
- слова «для реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничих
будівель» замінити словами «для будівництва, експлуатації, обслуговування
житлових будинків із супутньою інфраструктурою»;
- слова по тексту «закрите акціонерне товариство» замінити словами
«публічне акціонерне товариство» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 04.06.2004 №78-6-00171, укладеного між
Київською міською радою та закритим акціонерним товариством «Київський
склотарний завод» у пров. Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21369
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «АСТЕКСЕРВІС» 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)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
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ТОВ «АСТЕК-СЕРВІС» від 14.12.2015 вх. №08/21015.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
01.03.2016 під час голосування було прийнято рішення перенести
розгляд цього питання та запросити на засідання комісії заявника.

,

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: Підтримати 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» за
умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівн ицтва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я.у Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21847
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва
офісно-готельного
комплексу
з
торговельнорозважальними закладами і паркінгом на вул. Миколи
Василенка, 2 у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8236 від 15.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
02.02.2016 під час голосування було прийнято рішення відмовити
суб ’єкту подання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.02.2016 №05 7029-3832.
До комісії надійшов лист-звернення ТОВ «Метеор ЛТД» від
03.02.2016 вх. №08/1707 з р о з ’ясненнями і додатковими
матеріалами до справи та з проханням розглянути проект рішення.

,

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 19.04.2005 №72-6-00269 (зі змінами, внесеними
договорами та угодами від 30.03.2007 №72-6-00410, від 09.10.2008 №72-600539, від 26.10.2010 №72-6-00620) площею 0,4069 га.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД» договору оренди
земельної ділянки для будівництва офісно-готельного комплексу з
торговельно-розважальними закладами і паркінгом на вул. Миколи Василенка,
2 у Солом’янському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21847 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В. ,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.у
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

21.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поділ):
21.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21471
Повторний розгляд проекту рішення «Про погодження
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
комунального
підприємства
Міжнародного
аеропорту «Київ» (Жуляни) в аеропорту «Київ» (Жуляни) у
Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-7991 від 30.09.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
07.12.2015 питання було знято на вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи, створеної 07.12.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування (реєстр. №15 від 16.02.2016).
Відповідно до цього протоколу:
- рекомендовано провести спільне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування, постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, з в ’я зку та реклами за участю
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації),
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- рекомендовано Департаменту транспортної інфраструктури,
в підпорядкуванні якого знаходиться КП Міжнародний
аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорту «Київ» (Жуляни),

спільно з Департаментом комунальної власності м. Києва та
Департаментом
економіки
та
інвестицій розробити
пропозиції до нормативних актів, регламентних процедур,
положень
про
комунальні
підприємства
тощо
для
унеможливлення будь-яких дій стосовно земель,
що
знаходяться у користуванні комунальних підприємств, без
попереднього погодження таких дій з боку департаментів, в
підпорядкуванні яких знаходяться ці комунальні підприємства.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 239,5223 га (кадастровий
номер 8000000000:72:488:0006).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про погодження
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунального
підприємства Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) в аеропорту «Київ»
(Жуляни) у Солом’янському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21471 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.6. Повторний розгляд кадастрових справ (зміна виду використання
земельних ділянок):
21.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21896
Повторний розгляд проекту рішення «Про зміну виду
використання земельної ділянки гаражно-будівельного
кооперативу «Ямський» для будівництва, експлуатації та
обслуговування
багатофункціонального
житловогромадського комплексу на вул. Старонаводницькій, 2-20 у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8814 від 10.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури та землекористування
від
16.02.2016 питання було знято на розгляд робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом (реєстр. №18
від 01.02.2016) засідання робочої групи, створеної 16.02.2016.
відповідно до протоколу постійній комісії рекомендовано повтоуно
розглянути зазначений проект рішення.

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 3,0251га, право власності на яку посвідчено державним актом
на право власності на земельну ділянку від 03.04.2008 №02-8-00168.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В.І., Картавий І.Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - створити робочу групу.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про зміну виду використання
земельної ділянки гаражно-будівельного кооперативу «Ямський» для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального житловогромадського комплексу на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Харченко О.В., Картавий І.Л., Балицька О.С., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про зміну виду
використання
земельної
ділянки
гаражно-будівельного
кооперативу
«Ямський»
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
багатофункціонального
житлово-громадського
комплексу
на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.,
Картавого І.Л., Галицької О.С., Михайленка В.О., Непопа В.І. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Міщенка О.Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

21.7. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень
Київської міської ради):

21.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1315
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №200/8484
«Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах».
(ПР-8656 від 04.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
від
01.03.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

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.
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» - 4 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я.У Негрич М.М.у Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

21.8. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок та аукціон):
21.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1285
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «БЕРКОМ» для реконструкції та
експлуатації
нежитлових
приміщень
на
вул. Серафимовича, 6 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-8151 від 10.12.2016)

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 02.02.2016
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було прийнято рішення перенести розгляд питання на наступне
засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 1 рік з правом викупу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Росляков В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Рослякова В.В. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРКОМ» для реконструкції та
експлуатації нежитлових приміщень на вул. Серафимовича, 6 у
Дніпровському районі м. Києва».
2.
Повернути кадастрову справу Є-1285 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В.9Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
21.8.2. 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)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 під час обговорення та голосування було прийнято
рішення перенести розгляд питання.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПАТ
«Науково-виробничий
центр «Борщагівський
хімікофармацевтичний завод» від 11.03.2016 вх. №08/3959 з проханням
уточнити цільове призначення, а саме: «для експлуатації
обслуговування та ремонту о б ’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, о б ’єктів з в ’я зку та дорожнього
господарства».

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) на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

22. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп) - матеріали додаються.
22.1. СЛУХАЛИ:

Попередній розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального
плану
території
селища
Биківня
у
Деснянському районі м. Києва» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації
0. Спасибка,
в.о. директора
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Г. Бондар, начальника відділу правового
забезпечення
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
1. Рафальської - матеріали додаються.
(проект детального плану території селища Биківня у Деснянському
районі м. Києва, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 26-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Перенести попередній розгляд проекту рішення «Про
затвердження детального плану території селища Биківня у Деснянському
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марченко Р.В.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
22.2. СЛУХАЛИ:

Попередній розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах просп. Возз’єднання,

залізниці, Броварського проспекту, Русанівського каналу в
Дніпровському районі м. Києва» за поданням заступника
голови КМДА О. Спасибка та в. о. директора Департаменту
містобудування та архітектури Г. Бондар — матеріали
додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та матеріали детального тану
території на 25-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Плешкановська А.М., Петровець О.Ф.,
Дидинський О., Барсук О., Крижанівський О., Пономарьова О.,
Головко О., Дамбовський О.Ю., Харченко О.В., Росляков В.В.,
Тацій Ю.О., Москаль Д.,
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці,
Броварського проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському районі
м. Києва».
2. Депутату Київської міської ради, члену постійної комісії
О. Петровцю до кінця робочого тижня, а саме до 18.03,2016 організувати
підготовку та надання в установленому порядку до постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування зауваження та пропозиції від представників
територіальної громади міста Києва та юридичних осіб для опрацювання
та можливості врахування і внесення відповідних змін до проектних
рішень детального плану територій.
3. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування секретаріату Київради направити відповідні звернення
з пропозиціями та зауваженнями, що надійшли в установленому порядку
до 18.03.2016 до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для подальшого опрацювання та врахування.
4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
протягом тижня доопрацювати спільно з розробниками містобудівної
документації проектні рішення детального плану територій за наданими
зауваженнями та пропозиціями та передати проектні матеріали детального
плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського
проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському районі м. Києва на
наступний розгляд постійної комісії для прийняття остаточного
рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Бродський В.Я., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

22.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа голови правління ГС «Крила 8 сотні»
І. Міхнюк 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 дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам у с. Биківня у
Деснянському районі м. Києва без розгляду та
затвердження на засідання робочої групи 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.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Міхнюк І.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома звернення ГС «Крила 8 сотні» від 19.02.2016 вх.
№08/2838.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекти рішень
щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва
направляти 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), та передавати проекти рішень із
матеріалами справ-клопотань на розгляд Київської міської ради з висновками
вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.9 Бродський В.Я. , Кримчак С.О., Шарій В.В.у
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
22.4. СЛУХАЛИ:

Ознайомлення депутатів з проектом рішення «Про
затвердження
Тимчасового
порядку
розроблення,
підготовки до розгляду та затвердження містобудівної
документації в м. Києві» - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього

- на 11-ти арк.)

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома проект рішення «Про затвердження
Тимчасового порядку розроблення, підготовки до розгляду та затвердження
містобудівної документації в м. Києві».
2. Усім зацікавленим особам свої зауваження та пропозиції до проекту
рішення направляти у письмовому вигляді до Управління забезпечення
діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.>
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
22.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення голови ЖБК «Фенікс-Мілютенко» від
12.02.2016 вх. №08/2372 щодо оформлення земельної
ділянки на вул. Новопирогівській, 34-38 у Голосіївському
районі м. Києва - матеріали додаються.
З урахуванням листа Ж БК «Фенікс-Мілютенко» від
02.03.2016 вх. М908/3555.
(лист Ж БК «Фенікс-Мілютенко» від 12.02.2016 вх. № 08/2372
ти арк.)

-на 9-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення голови Ж БК «ФеніксМілютенко» від 12.02.2016 вх. М08/2372 щодо оформлення земельної
ділянки на вул. Новопирогівській, 34-38 у Голосіївському районі м. Києва
2. Створити робочу групу у складі депутатів Михайленка В.О.,
Назаренка В.Е., Петровця О.Ф. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Михайленка В.О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.У Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В.у Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
22.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд
телефонограми
директора
Департаменту
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
М. Хонди щодо визначення кандидатури від постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для участі у конкурсній
комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого
самоврядування
(комплексна
програма
143

«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.
(телефонограми від 15.12.2011 №842/7078 - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: На виконання заходів міської комплексної програми «Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2012-2016 роки» делегувати до складу конкурсної комісії міського
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,
організацію якого забезпечує Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В.Е., Рослякова В.В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Негрич М.М., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
22.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
В.
Михайленка
від
09.03.2016
№08/279/8/-064-62
(вх. №08/3853 від 09.03.2016) щодо можливості
будівництва на земельних ділянках з. урахуванням при
розгляді протоколу від 25.12.2015 наради Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо стану опрацювання земельних ділянок,
які були виділені для вирішення проблем потерпілих від
діяльності ГІБК «Еліта-Центр» - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради В. Михайленка від
09.03.2016 №08/279/8/-064-62 (вх. №08/3853 від 09.03.2016) з
додатками до нього - на 23-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення депутата Київської міської ради
В. Михайленка щодо можливості будівництва на земельних ділянках з
урахуванням при розгляді протоколу від 25.12.2015 наради Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо стану опрацювання
земельних ділянок, які були виділені для вирішення проблем потерпілих від
діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

2. Доручити Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) опрацювати можливість будівництва житла для
потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» при будівництві на
просп. Г. Сталінграда, 7-6 (вул. Маршала Малиновського, 34-36) на
альтернативних земельних ділянках, запропонованих Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідно до листа від 05.02.2016
№ 057025-2091, а саме: на вул. Феодори П уш иноїу Святошинському районі
м. Києва, вул. Онуфрія Трутенка, 24 у Голосіївському районі м. Києва,
вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва, за виключенням
земельної ділянки на перетині вул. Анатолія Луначарського та
пров. Анатолія Луначарського у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
22.8. 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 ОСИ «Будинковий комітет «Вулиця
Ломоносова,
83-а»
від
18.11.2015
№2015-11-08-1
(вх. № 08/18809 від 10.11.2015) щодо забудови на
просп. Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі
м. Києва - матеріали додаються.
З урахуванням листа органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Вулиця Ломоносова, 8З-А» від
01.03.2016 вх. №08/3496.
(протокол робочої групи (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. № 08/18809 від 10.11.2015) - на ...
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол робочої групи (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. № 08/18809 від 10.11.2015) щодо забудови
на просп. Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
22.9. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи,
створеної 16.02.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування (реєстр. №21 від
10.03.2016), з розгляду звернення представників громади
будинку №2 у Святошинському провулку м. Києва від
09.02.2016 стосовно скасування рішення Київської міської
ради №579/579 щодо передачі ПАТ холдинговій компанії
«Київміськбуд» земельної ділянки на вул. Святошинській у
Святошинському районі м. Києва, а також скасування
договору оренди землі (вх. №08/279/22 від 09.02.2016) матеріали додаються.
З урахуванням проміжного протоколу засідання
робочої групи, створеної 16.02.2016, реєстр. №20 від
04.03.2016.
З урахуванням листа представників громади будинку
№2, провулок Святошинський м. Києва, делегованих
громадою до складу робочої групи, від 01.03.2016
вх. №08/КО-2497 з проханням змінити склад робочої групи.
(протокол засідання робочої групи реєстр, №21 від 10.03.2016,
протокол засідання робочої груш реєстр. №20 від 04.03.2016, листа
представників громади будинку №2 від 01.03.2016 вх. №08/КО-2497 на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи, створеної
16.02.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування (реєстр. №21 від
10.03.2016), з розгляду звернення представників громади будинку №2 у
Святошинському провулку м. Києва від 09.02.2016 стосовно скасування
рішення Київської міської ради №579/579 щодо передачі ПАТ холдинговій
компанії «Київміськбуд» земельної ділянки на вул. Святошинській у
Святошинському районі м. Києва, а також скасування договору оренди землі
(вх. №08/279/22 від 09.02.2016).
2.
Створити робочу
групу у
новому
складі:
депутатів
Михайленка В.О., Марченка Р.В., Кісільова І.П. для додаткового вивчення
звернення представників громади будинку №2 у Святошинському провулку м.
Києва від 09.02.2016 стосовно скасування рішення Київської міської ради
№579/579 щодо передачі ПАТ холдинговій компанії «Київміськбуд» земельної
ділянки на вул. Святошинській у Святошинському районі м. Києва, а також

скасування договору оренди землі (вх. №08/279/22 від 09.02.2016). Визначити
головою робочої групи депутата Михайленка В.О.
З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.у Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
22.10. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи,
створеної 24.12.2015 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування (реєстр. №19 від
02.03.2016) з розгляду питання вдосконалення Регламенту
Київської міської ради та Положення про постійні комісії
Київської міської ради, згідно з листом постійної комісії
Київської міської ради з питань регламенту та депутатської
етики від 09.12.2015 №08/295-131 - матеріали додаються.
(протокол робочої групи реєстр. №19 від 02.03.2016 - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи (реєстр. №19 від
02.03.2016)
з розгляду питання вдосконалення Регламенту Київської міської
ради та Положення про постійні комісії Київської міської ради, згідно з
листом постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та
депутатської етики від 09.12.2015 №08/295-131 та направити пропозиції,
викладені у вищезазначеному протоколі до постійної комісії Київської
міської ради з питань регламенту та депутатської етики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
22.11. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.03.2016 №105/02-494/13
щодо припинення ТОВ «Житлово-будівельний комплекс
«Митець» права постійного користування земельною
ділянкою за адресою: вул. Щорса (Є. Коновальця), 32 у
Печерському районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від
01.03.2016№105/02-494/13 - на 1-му арк.,

лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації
від 02.02.2016№057026-1773 - на 28 арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд листа Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.03.2016 №105/02-494/13 щодо припинення
ТОВ«Житлово-будівельний комплекс «Митець» права постійного
користування земельною ділянкою за адресою: вул. Щорса (Є. Коновальця),
32 у Печерському районі м. Києва на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекор истування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О., Негрич М.М.,
Старовойт В.М., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.
22.12. СЛУХАЛИ:

Розгляд листів ПАТ «КИЇВГУМА» від 02.03.2016 вх.
№6356 та ТОВ «МЕЛОЛІН» від 26.02.2016 вх.№08/3372
щодо розробки детального плану території мікрорайону
Совки у Голосіївському районі міста Києва - матеріали
додаються.
(лист ПАТ «КИЇВГУМА» від 02.03.2016 вх.№6356, лист ТОВ
від 26.02.2016 вх.№08/3372 з додатками - на 25-ти арк.)

« МЕЛОЛІН »

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення ПАТ «КИЇВГУМА» (вх.№6356 від
02.03.2016) та ТОВ «МЕЛОЛІН» (вх.№08/3372 від 26.02.2016).
2. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування із
залученням Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення за поданням постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 №518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної
документації у м. Києві» зі змінами та доповненнями в частині
коригування/уточнення меж території планування та назви містобудівної
документації\ а саме: «Детальний план території мікрорайону Совки в межах
просп. Червонозоряного, вулиць Кіровоградської, Миколи Грінченка у
Голосіївському районі м. Києва», уточнити розміщення в планувальній
структурі міста (код планувального утворення) та орієнтовну площу
детального плану території.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Бродський В.Я.у Кримчак С.О., Негрич М.М.у
Старовойт В.М.у Шарій В.В. , Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.

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

Пропозицію депутата Київської міської ради О. Бродського
щодо розгляду проекту рішення «Про деякі питання
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного
чи
іншого
призначення
для
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» за
поданням голови постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
О. Бродського - матеріали додаються.
(проект рішення Київської міської ради з порівняльною таблицею та
пояснювальною запискою до нього, аналіз регуляторного впливу до
проекту рішення, доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 09.03.2016 № 08/231-1296/ПР, лист
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики від 09.03.2016 №08/286-85 на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про деякі питання розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» за
умови внесення змін та доповнень, а саме: у пункті 3 проекту рішення після
слів «членів постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики» додати слова «та постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудуванняу архітектури та
землекористування».
У пункті 4.1. абзац 3 проекту рішення після слів «у відповідності до
затвердженої в установленому порядку Комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві»
додати слова «після погодження постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування».
2.
Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування направити
звернення до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

стосовно обов’язковості надання для погодження постійній комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в місті Києві, відповідно до рішення
Київської міської ради від 25 грудня 2014 року №746/746.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Зубко Ю.Г.,
Меліхова Т.І.у Назаренко В.Е., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
24. СЛУХАЛИ:

Пропозицію
депутата
Київської
міської
ради
О. Харченка щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.02.2016 №08/230-271 до проекту рішення Київської
міської ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що знаходиться за адресою: проспект Юрія Гагаріна, 15а у
Дніпровському районі міста Києва» - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 12.02.2016 №08/230-271 - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.02.2016 № 08/230-271 до проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що знаходиться за адресою: проспект Юрія Гагаріна, 15а у
Дніпровському районі міста Києва».
2.
Рекомендувати суб'єкту подання винести вищезазначений проект
рішення на розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської міської
ради для прийняття остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Баленко І.М.,
Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
25. СЛУХАЛИ:

Депутатське звернення О. Галицької щодо розгляду проекту
рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії
Київської міської ради з питань врегулювання використання
земельних ділянок по вул. Гончара, 17-23 у Шевченківському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Балицької - матеріали додаються.
(депутатське звернення від 14.03.2016 №08/279/08/005-163, правовий
висновок до проекту рішення від 14.03.2016 №08/230-499, проект

рішення Київської міської ради з пояснювальною запискою до нього - на
15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Балицька О.С.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про створення тимчасової
контрольної комісії Київської міської ради з питань врегулювання
використання земельних ділянок по вул. Гончара, 17-23 у Шевченківському
районі м. Києва» за умови внесення до нього змін та доповнень, а саме:
включення до складу тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з
питань врегулювання використання земельних ділянок по вул. Гончара, 17-23
у Шевченківському районі м. Києва депутата Київської міської ради Петровця
Олега Федоровича.
2.
У пункті 2 проекту рішення після слів «Харченко Олександр
Володимирович» додати слова «Петровець Олег Федорович».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Баленко І.М.,
Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Старовойт В.М., Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
26. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15443
Проект рішення «Про поновлення гаражно - будівельному
кооперативу «Верстат-7» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на
вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі м. Києва».
Кадастрова справа А-15443
(ПР-8577 від 28.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшло звернення голови ГБК
«Верстат-7» від 15.03.2016 вх. №08/БП-3216 щодо поновлення
договору оренди земельної ділянки на той самий строк, що
передбачений договором оренди, а саме: на 5 років.

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 05.03.2005 №75-6-00178 площею 4,5147 га, в тому числі
площею 4,3560 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Рудницький В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Меліхової Т.І. поновити гаражно будівельному кооперативу «Верстат-7» договір оренди земельної ділянки від
05.03.2005 №75-6-00178 для експлуатації та обслуговування гаражів на
вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі м. Києва на той самий
строк, що передбачений договором оренди, а саме: на 5 років, враховуючи
звернення заявника.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати

висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з
урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії від 15.03.2016.
3.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
05.03.2005 №75-6-00178 на той самий строк, що передбачений договором
оренди, а саме: на 5 років та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/ 1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Бродський В.Я., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не
брали.

27. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Міщенка О.Г. щодо розгляду проекту
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації у 4-му мікрорайоні житлового
масиву Позняки, діл. 36-6 в Дарницькому районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого
дошкільного закладу».
Справа-клопотання К-25652.
(ПР-9046 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 1.37 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки, діл. 36-6 в Дарницькому
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого
дошкільного закладу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Балицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

28. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Міщенка О.Г. щодо розгляду проекту
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
Управлінню освіти Солом'янської районної в м. Києві
державної адміністрації на бульв. Івана Лепсе, 81-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва дитячого
дошкільного закладу».
Справа-клопотання К-26266.
(ПР-9056 від 25.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,04 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
на бульв. Івана Лепсе, 81-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
дитячого дошкільного закладу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Галицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Старовойт В.М.,
Шарій В.В., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

В цьому документі прошито та
пронумеровано 153 сторінки.

Голова постійної комісії
Київської міськоЬради з питань
містобудувсттг ар^пектури
та землекоюжтжіання
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Заступник голови
постійної комісії Київської?
міської ради з питань
містобудування, архітектури
та землекориітування,
секретдр засп"
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В. В. Турець

