
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007 тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 20
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 03.10.2017 - 04.10.2017

Місце проведення засідання 03.10.2017: Київська міська рада, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, кім. 1017, 10:00

Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017:

- голова постійної комісії, головуючий;

- перший заступник голови (з питань містобудування 
та архітектури);

- перший заступник голови (з питань 
землекористування);

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

Міщенко О. Г.

Марченко Р. В.

Кісільов І. П.

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

Всього присутні 20 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії. 
Відсутні депутати: Харченко О. В., Банас Д. М., Кримчак С. О.

Місце проведення засідання 04.10.2017: Київська міська рада, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала, 11:00

Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.10.2017:

Міщенко О. Г.

Марченко Р. В.

Кісільов І. П.

Турець В. В. 
Харченко О. В. 
Картавий І. Л. 
Баленко І. М. 
Зубко Ю. Г. 
Меліхова Т. І. 
Михайленко В. О. 
Назаренко В. Е. 
Негрич М. М. 
Непоп В. І. 
Петровець О. Ф. 
Римаренко С. Г. 
Росляков В. В. 
Шарій В. В. 
Шкуро М. Ю.

голова постійної комісії, головуючий;

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

Всього присутні 18 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії. 
Відсутні депутати: Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., 

Кримчак С. О., Старовойт В. М.

Присутні та запрошені:
Андрєєв А. С - депутати Київської міської ради;
Бохняк В. Я.
Бродський О. Я.
Буділов М. М..
Грушко В. В.
Кутняк С. В.
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Попов Д. В. 
Марченко В. П.

Чорний А. М.

Поліщук О. Г. 

Дворніков В. М.

Кулаковський Ю. П.

Попович О. М.

Принада С. І. 

Чорній Б. П.

Яткевич Р. А.

Дюжев С. А. 
Коваль О. М.

Латиніна Г. О. 
Єгупова Т. І. 
Мартинова Г. І. 
Чепурна Н. П. 
Коряченко Я. О. 
Гришко І. І. 
Поровай Г. В. 
Грищенко В. В. 
Краснобай Я. О. 
Курдюков О.

- завідувач сектора державного геодезичного нагляду 
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві;

- заступник начальника управління регулювання 
забудови міста Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

- директор Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

- перший заступник директора Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

- заступник директора Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

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

- директор Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

- заступник генерального директора комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство»;

- заступник начальника управління - начальник відділу 
інвестиційної діяльності та реалізації проектів 
управління бюджетного планування, інвестиційної 
діяльності та реалізації проектів Департаменту 
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);

- представник громадськості;
- представник громадської організації «Реп’яхів Яр», з 

питання 4 порядку денного;
- з питання 7 порядку денного;

з питання 13 порядку денного;
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- з питання 23 порядку денного;
- з питання 24 порядку денного;

- з питання 25.5 порядку денного;
- з питання 25.8 порядку денного;
- по кадастровим справам Д-7856 та Д-7854;
- по кадастровій справі Д-7784;

- по кадастровій справі Д-5524;

- по кадастровій справі Д-6964;
- по кадастровій справі Д-7545;
- по кадастровій справі П-9192;
- по кадастровій справі А-22041;
- по кадастровій справі А-22971;
- по кадастровій справі А-18631;
- по справі-клопотанню К-29566;
- по справі-клопотанню К-28396;
- по справі-клопотанню К-29629;
- по справі-клопотанню К-29163.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування

03.10.2017

1. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 
Концепції Статуту територіальної громади міста Києва» за поданням 
Київського міського голови В. Кличка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2131/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №27/89 від 19.09.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами; з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики; з питань культури, туризму та інформаційної політики; з питань 
освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту; з питань екологічної політики; з питань 
дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції; з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу; з питань власності; з 
питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних з в ’язків; з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту; з питань поновлення прав реабілітованих; з 
питань регламенту та депутатської етики.
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Шелудченко В. 
Доринський О. 
Харкевич С. 
Корніяка А. 
Фаршіді О. О. 
Кутова В. В. 
Косинець М. А. 
Медніков Я. 
Маліченко Є. О. 
Поліванов О. 
Шелест Н.
Білик О.
Рудь М. М. 
Доценко М. 
Гусаченко Т. О. 
Антонюк Н. В. 
Шкред В. М. 
Недільський В. 
Шептуха О. О. 
Масленко В. Ю. 
Кияшко О. 
Литвиненко С. 
Литвиненко О.



2. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 
викупної ціни нерухомого майна» за поданням заступника голови Київської 
міської державної адміністрації П. Пантелеєва (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 06.09.2017 
№08/231-1997/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №27/89 від 19.09.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської міської 
ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
та з питань власності.

3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті 
Києві» за поданням першого заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Г. В. Пліса, директора Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) С. І. Принади (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 10.07.2017 №08/231-1603/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №23/85 від 18.07.2017) та 
постійною комісією Київської міської ради з питань власності (протокол №59 від
01.08.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики ухвалено внести до проекту рішення такі пропозиції:

- доповнити п.1.4 Порядку словами «та депутати Київської міської ради»;
- у  п. 2.5 Порядку замінити «50 відсотків на 60 відсотків -  з депутатів Київської 

міської ради, 50 відсотків замінити на 40 відсотків від виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (далі по тексту);

- доповнити п.2.11 Порядку словами «засідання Комісії є відкритим і онлайн- 
трансляція засідання Комісії відбувається через мережу інтернет»;

- включити в п.2.13 Порядку процедуру включення (відновлення пропорційності) щодо 
персонального складу Комісії і надати в постійну комісію для повторного розгляду;

- у  п 2.15 абзац восьмий викласти в такій редакції: «остаточне узгодження тексту 
інвестиційного договору за винятком умов, затверджених інвестиційною комісією»;

- доповнити останній абзац п.2.7 Порядку такими словами: «відповідно до рішення 
Київської міської ради від 20 квітня 2017 року №223/2445 «Про затвердження 
Правил розміщення рекламних засобів у  місті Києві»;

- включити до складу Комісії представників від депутатських фракцій Київської 
міської ради.

Також ухвалено підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу 
внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом, аналізом 
регуляторного впливу, повідомленням про оприлюднення направити до уповноваженого 
органу для підготовки в установленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій 
щодо удосконалення проекту рішення (протокол №13 від 06.09.2017 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 05.09.2017 ухвалено перенести розгляд проекту 
рішення на чергове засідання постійної комісії та депутатам Київської міської ради - 
членам постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та

5



землекористування надати свої зауваження чи пропозиції до Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для їх розгляду.

4. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між 
Київською міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва» за 
поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка, І. Картавого, 
П. Антоненка (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 20.09.2017 №08/231-2192/ПР) - матеріали додаються.

5. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про викуп земельної 
ділянки на перетині вул. Феодори Пушиної та вул. Чорнобильської у 
Святошинському районі м. Києва для суспільних потреб» за поданням 
депутатів Київської міської ради П. Антоненка, В. Назаренка, І. Картавого 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.04.2017 №08/231-1058/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

6. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 
таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 
2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 
м. Києві та акцизного податку» за поданням депутата Київської міської ради 
В. В. Шарія (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 20.09.2016 №08/231-2190/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку.

7. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відміну Рішення 
Київської міської ради від 02.03.2006 № 119/3210 та надання статусу скверу 
земельній ділянці на вулиці Вікентія Беретті 4-а у Деснянському районі 
міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради В. Грушка 
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1743/ПР).

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

Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку відповідно до протоколу №24/86 від 10.08.2017 ухвалено: 
«Враховуючи той факт, що в проекті _ рішення «Про відміну рішення Київської міської ради 
від 02.03.2006 № 119/3210 та надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Вікентія 
Беретті, 4-а у  Деснянському районі м. Києва» (від 31.07.2017 № 08/231-1743/ПР) не 
міститься питань, що належать до компетенції постійної комісії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку, повернути проект рішення 
суб’єкту подання для подальшого його розгляду відповідно до Регламенту».
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8. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 4, 6а, 6б на 
вул. Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради І. Кісільова (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 20.09.2017 №08/231-2196/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської міської 
ради з питань екологічної політики та з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

9. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,15 га між будинками
№№ 2 та 4 по вул. Олексіївській у Солом’янському районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради А. Андрєєва (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 10.05.2017 №08/231-1150/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти на доопрацювання проект 
рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

10. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована між
будинками №№ 2/4 та 6 по вул. Соціалістичній та будинком № 7 по 
вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради А. Андрєєва (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 10.05.2017 №08/231-1149/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти на доопрацювання проект 
рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

11. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована на
вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради А. Андрєєва (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 10.05.2017 №08/231-1147/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти на доопрацювання проект 
рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

12. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці розташованій між будинками 11 та 11а на
вул. Академіка Туполєва у Святошинському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради І. Сагайдака (доручення Київського міського 
голови від 27.06.2017№08/231-1554/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики підтримано 
винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради за
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умови надання порівняльної таблиці та інформації про наявність або відсутність 
землекористувачів цієї ділянки (витяг №08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №22/84 від 11.07.2017).

13. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі 
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка та
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-872/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики підтримано 
винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради 
(витяг №08/288/03-08 з протоколу №8 від 12.04.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування надійшов лист ОК ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 24.04.2017 
вх. №08/7355 щодо надання пояснень по використанню земельної ділянки та розгляду 
можливості подання пропозиції про присвоєння статусу скверу земельній ділянці, яка є 
більш оптимальною для облаштування скверу із можливим залученням ЖБК 
«ПОЛОВЕЦЬКИЙ» як партнера в облаштуванні такого скверу.

14. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 9, 
літера Г у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2141/ПР) - 
матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15717 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

15. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 41, 
літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2142/ПР) - 
матеріали додаються.

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 15.09.2017 вх. 
№08/15715 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.
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16. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 43, 
літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2143/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

17. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Русанівська набережна, 
4, літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2144/ПР) - 
матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15714 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

18. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 5, 
літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231- 
2140/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15719 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

19. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Русанівська набережна, 
6, літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2145/ПР) - 
матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування надійшов лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 вх. 
№08/15721 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики та підтриманий постійною комісією Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від
25.09.2017 засідання цієї комісії).

20. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 3, 
літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2138/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15716 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

21. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 3/1, 
літера А у Дніпровському районі міста Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2139/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017), а також 
паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

22. Розгляд листа Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.09.2017 вх. 08/16245 щодо надання зауважень та пропозицій до 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) до чинного Плану заходів на 
2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року 
№412/1416 - матеріали додаються.

23. Розгляд депутатського звернення В. Бохняка від 21.09.2017 
вх. №08/16057 щодо недопущення нецільового використання земельної 
ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:291:0070, а саме: потенційного 
порушення рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року 
№511/9568, яке може виникнути у разі реалізації намірів забудовника 
відмовитись від будівництва загальноосвітньої школи з басейном на ділянці за
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адресою: вул. Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки-Північні, 11-й
мікрорайон) у Дарницькому районі міста Києва - матеріали додаються.

24. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про здійснення заходів 
щодо викупу для суспільних потреб об’єкта незавершеного будівництва, 
розташованого за адресою: вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі 
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради О. Бродського, 
В. Бродського (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 15.09.2017 №08/231-2149/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

25. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради - 
матеріали додаються.

25.1 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» 
для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку з 
вбудовано-прибудованими офісними і торговельними приміщеннями та 
підземним паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 28.04.2017 №08/230-1064 (ПР-12679 від
19.01.2017, кадастрова справа Д-7935, доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 19.01.2017 №08/231-239/ПР) -  матеріали 
додаються.

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 19.05.2017, 30.05.2017, 04.07.2017, 18.07.2017 та
19.09.2017 під час голосування за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку, та 
підтримання проекту рішення, а також за підтримання зауважень, викладених в правовому 
висновку, та відхилення проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

25.2 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІСІДА» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі закладу громадського 
харчування на Русанівській набережній, 7 у Дніпровському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 19.07.2017 №08/230-1763 (ПР-12055 від 14.11.2016,
кадастрова справа Д-7413, доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 15.11.2016 №08/231-4632/ПР) -  матеріали 
додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 19.09.2017 під час голосування за відхилення зауважень, 
викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а також за 
підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та відхилення проекту рішення 
жодного рішення прийнято не було.
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25.3 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу громадянці Кий Галині Петрівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Садовому, 79 у Голосіївському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 20.04.2017 №08/230-967 (ПР-11650 від 03.10.2016, кадастрова 
справа А-16177, доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 06.10.2016 №08/231-4176/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 21.06.2017розгляд проекту рішення було відкладено для 
розгляду робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання цієї робочої групи 
від 13.07.2017 (реєстр. №13 від 19.07.2017), відповідно до якого постійній комісії 
рекомендовано відхилити правовий висновок та підтримати проект рішення.

25.4 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання згоди на поділ земельної ділянки на вул. Сім'ї Хохлових, 1 у 
Шевченківському районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.09.2017 
№08/230-2068 (ПР-11969 від 03.11.2016, кадастрова справа А-22754, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 03.11.2016 
№08/231-4512/ПР) -  матеріали додаються.

25.5 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у 
мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 13.09.2017 №08/230-2054 (ПР-12583 від 06.01.2017, справа-клопотання 
К-28707, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 19.01.2017 №08/231-205/ПР) -  матеріали додаються.

25.6 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянину Куріліку Андрію Едуардовичу на вул. Новій у 
Солом янського району м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.09.2017 
№08/230-2052 (ПР-13000 від 03.03.2017, справа-клопотання К-28756, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 06.03.2017 
№08/231-651/ПР) -  матеріали додаються.

25.7 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Зоріну Кирилу Валерійовичу у пров. Садовому,
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2 у Соломянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.09.2017 
№08/230-2051 (ПР-13165 від 24.03.2017, справа-клопотання К-29408, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 03.04.2017 
№08/231-861/ПР) -  матеріали додаються .

25.8 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відмову 
в поновленні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки для благоустрою 
скверу на вул. Селянській в Оболонському районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 04.07.2017 №08/230-1630 (ПР-11569 від 27.09.2016, кадастрова справа 
А-20386, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 29.09.2016 №08/231-4032/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 18.07.2017 під час голосування за відхилення зауважень, 
викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а також за 
підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та відхилення проекту рішення 
жодного рішення прийнято не було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування надійшов лист ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» від 25.09.2017 вх. №08/16252
3 проханням повернутись до розгляду проекту рішення «Про поновлення ТОВ 
«БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки для благоустрою скверу на 
вул. Селянській у  Оболонському районі м. Києва» та підтримати вказаний проект рішення.

25.9 Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу на 
вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 25.09.2017 №08/230-2120 (ПР-13180 від 24.03.2017,справа-клопотання 
К-29433 , доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-856/ПР) -  матеріали додаються.

26. Розгляд кадастрових справ -  матеріали додаються
26.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних 
ділянок, аукціон).

26.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання дозволів на 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон).

26.3. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 
земельних ділянок, поділ, внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок, зміна цільового призначення земельних ділянок).

26.4. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи).
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26.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи).

26.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до них).

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

26.8. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
26.9. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
26.10. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
26.11. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).
26.12. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської 

ради).
26.13. Розгляд кадастрових справ (відмова у  передачі земельних ділянок та 

розірвання договорів оренди земельних ділянок).
26.14.Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки).

27. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
27.1. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни).

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

27.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи).

27.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи).

27.5. Розгляд справ-клопотань (відмова у  наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок).

П итання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації, 
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування

28. Пропозиція секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
включення до проекту порядку денного депутатського звернення депутатів 
Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 
№08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо законності вирубки 
дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки орієнтовною площею
4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та вул. Кіото.
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Голосували: за включення до проекту порядку денного депутатського 
звернення депутатів Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від
03.10.2017 №08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо 
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки 
орієнтовною площею 4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та 
вул. Кіото.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Кісільов І. П., 
Михайленко В. О.).

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

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію депутата Київської міської ради Буділова М. М. щодо включення до 
проекту порядку денного депутатського звернення депутатів Київської 
міської ради І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 №08/279/08/033-685 
(вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо законності вирубки дерев та намірів 
подальшої забудови земельної ділянки орієнтовною площею 4,0141 га на перетині 
вул. Маршала Жукова та вул. Кіото.

Голосували: за включення до проекту порядку денного депутатського 
звернення депутатів Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від
03.10.2017 №08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо 
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки 
орієнтовною площею 4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та 
вул. Кіото.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Кісільов І. П., 
Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
включення до проекту порядку денного депутатського звернення депутатів 
Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 
№08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо законності вирубки 
дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки орієнтовною площею
4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та вул. Кіото.
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УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного депутатське звернення 
депутатів Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від
03.10.2017 №08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо 
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки 
орієнтовною площею 4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та 
вул. Кіото.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
від 03.10.2017 в цілому, з підтриманою пропозицією депутата Київської міської 
ради Назаренка В. Е. щодо наповнення порядку денного.

УХВАЛИЛИ: затвердити в цілому порядок денний засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 03.10.2017 з підтриманою пропозицією депутата 
Київської міської ради Назаренка В. Е. щодо наповнення порядку денного. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження Концепції Статуту територіальної громади міста

03.10.2017 Києва» за поданням Київського міського голови В. Кличка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2131/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №27/89 від 19.09.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями 
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами; з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики; з питань 
культури, туризму та інформаційної політики; з питань освіти, науки, 
сім'ї, молоді та спорту; з питань екологічної політики; з питань
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дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції; з 
питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу; з питань власності; з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних з в ’язків; з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту; з питань поновлення прав 
реабілітованих; з питань регламенту та депутатської етики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2131/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 28-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Концепції Статуту територіальної громади міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження викупної ціни нерухомого майна» за поданням

03.10.2017 заступника голови Київської міської державної адміністрації
П. Пантелеєва (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 06.09.2017 
№08/231-1997/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №27/89 від 19.09.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями 
Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу та з питань власності.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 06.09.2017 №08/231-1997/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Кутняк С. В.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
затвердження викупної ціни нерухомого майна» до прийняття рішення 
постійними комісіями Київської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та з 
питань власності.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: 

03.10.2017

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про затвердження Положення про проведення інвестиційних 
конкурсів у місті Києві» за поданням першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації Г. В. Пліса, 
директора Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) С. І. Принади (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 10.07.2017 №08/231-1603/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №23/85 від 18.07.2017) та постійною комісією Київської 
міської ради з питань власності (протокол №59 від 01.08.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики ухвалено внести до проекту 
рішення такі пропозиції:

- доповнити п.1.4 Порядку словами «та депутати Київської 
міської ради»;

- у  п. 2.5 Порядку замінити «50 відсотків на 60 відсотків -  з 
депутатів Київської міської ради, 50 відсотків замінити на 40 
відсотків від виконавчого органу Київської міської ради 
(Київськоїміської державної адміністрації)» (далі по тексту);

- доповнити п.2.11 Порядку словами «засідання Комісії є 
відкритим і онлайн-трансляція засідання Комісії відбувається 
через мережу інтернет»;

- включити в п.2.13 Порядку процедуру включення (відновлення 
пропорційності) щодо персонального складу Комісії і надати в 
постійну комісію для повторного розгляду;

- у  п 2.15 абзац восьмий викласти в такій редакції: «остаточне 
узгодження тексту інвестиційного договору за винятком умов, 
затверджених інвестиційною комісією»;

- доповнити останній абзац п.2.7 Порядку такими словами: 
«відповідно до рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 
року №223/2445 «Про затвердження Правил розміщення 
рекламних засобів у  місті Києві»;

- включити до складу Комісії представників від депутатських 
фракцій Київської міської ради.

Також ухвалено підготувати експертний висновок щодо 
регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який 
разом з цим проектом, аналізом регуляторного впливу, повідомленням 
про оприлюднення направити до уповноваженого органу для підготовки 
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо 
удосконалення проекту рішення (протокол №13 від 06.09.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії та депутатам Київської міської ради - членам
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постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надати свої зауваження чи 
пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для їх розгляду.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 10.07.2017 №08/231-1603/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 63-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Принада С. І., Назаренко В. Е., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Прийняти за основу проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Під час обговорення проекту рішення, прийнятого за основу, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 5 пропозицій до 
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві, 
озвучених директором Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Принадою С. І., а саме:

перша пропозиція - доповнити пункт 2.5 Положення про проведення 
інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) двома 
абзацами:

« У разі якщо голова та/або секретар відповідної постійної комісії 
Київської міської ради відмовляється або не може брати участі у  складі 
комісії, відповідна постійна комісія Київської міської ради вносить іншу 
кандидатуру зі свого складу до членів комісії.

У разі якщо депутат Київської міської ради одночасно обіймає посаду у  
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) або в установі, організації, комунальному підприємстві 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), його кандидатура до складу комісії від депутатів Київської 
міської ради подана бути не може».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію директора Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Принади С. І. та доповнити пункт 2.5 
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві 
(додаток до проекту рішення) двома абзацами:

«У разі якщо голова та/або секретар відповідної постійної комісії 
Київської міської ради відмовляється або не може брати участі у  складі
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комісії, відповідна постійна комісія Київської міської ради вносить іншу 
кандидатуру зі свого складу до членів комісії.

У разі якщо депутат Київської міської ради одночасно обіймає посаду у  
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) або в установі, організації, комунальному підприємстві 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), його кандидатура до складу комісії від депутатів Київської 
міської ради подана бути не може».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято;

друга пропозиція - у  першому реченні пункту 2.10 Положення про проведення 
інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) слова 
«присутніх членів Комісії» замінити словами: «від загального складу 
Комісії».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію директора Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Принади С. І. та у  першому реченні пункту 2.10 
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві 
(додаток до проекту рішення) слова «присутніх членів Комісії» замінити 
словами: «від загального складу Комісії».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято;

третя пропозиція - пункт 4.2 Положення про проведення інвестиційних 
конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) після абзацу 
«Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) -  щодо оцінки впливу господарської діяльності 
запропонованих об'єктів інвестування на навколишнє природне 
середовище тощо» доповнити абзацем такого змісту: «Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) -  щодо питань, які 
відносяться до його компетенції».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію директора Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Принади С. І. та пункт 4.2 Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту
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рішення) після абзацу «Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) -  щодо оцінки впливу 
господарської діяльності запропонованих об'єктів інвестування на 
навколишнє природне середовище тощо» доповнити абзацем такого 
змісту: «Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -  
щодо питань, які відносяться до його компетенції».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято;

четверта пропозиція - у  пункті 2.9 Положення про проведення інвестиційних 
конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) слова та цифру «не 
пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до початку засідання» замінити словами 
та цифрою «не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до початку 
засідання».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію директора Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Принади С. І. та у  пункті 2.9 Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту 
рішення) слова та цифру «не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до початку 
засідання» замінити словами та цифрою «не пізніше ніж за 5 (п'ять) 
робочих днів до початку засідання».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято;

п'ята пропозиція - у  пункті 2.11 Положення про проведення інвестиційних 
конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) перше речення 
викласти у  такій редакції: «Засідання Комісії є відкритим, і онлайн- 
трансляція засідання Комісії відбувається через мережу інтернет».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію директора Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Принади С. І. та у  пункті 2.11 Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту 
рішення) перше речення викласти у  такій редакції: «Засідання Комісії є 
відкритим, і онлайн-трансляція засідання Комісії відбувається через 
мережу інтернет».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято;

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. до 
пункту 2.5 Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві 
(додаток до проекту рішення), а саме: слова, цифри та знаки «50 відсотків -  з 
депутатів Київської міської ради, 50 відсотків -  від виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (далі по 
тексту) замінити словами, цифрами та знаками «60 відсотків -  з депутатів 
Київської міської ради, 40 відсотків -  від виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)». А також другий абзац 
пункту 2.5 доповнити словами «представник від кожної депутатської фракції 
Ки ївської міської ради».

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію секретаря постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л. та у  пункті 2.5 Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту 
рішення) слова, цифри та знаки «50 відсотків -  з депутатів Київської 
міської ради, 50 відсотків -  від виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)» (далі по тексту) замінити 
словами, цифрами та знаками «60 відсотків -  з депутатів Київської 
міської ради, 40 відсотків -  від виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)». А також другий абзац 
пункту 2.5 доповнити словами «представник від кожної депутатської 
фракції Київської міської ради».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві» 
в цілому з проголосованими пропозиціями до нього.
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УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті 
Києві» в цілому з рекомендаціями, а саме:

1) доповнити пункт 2.5 Положення про проведення інвестиційних 
конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) двома абзацами:

«У разі якщо голова та/або секретар відповідної постійної комісії 
Київської міської ради відмовляється або не може брати участі у  складі 
комісії, відповідна постійна комісія Київської міської ради вносить іншу 
кандидатуру зі свого складу до членів комісії.

У разі якщо депутат Київської міської ради одночасно обіймає посаду 
у  виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) або в установі, організації, комунальному підприємстві 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), його кандидатура до складу комісії від депутатів Київської 
міської ради подана бути не може»;

2) у  першому реченні пункту 2.10 Положення про проведення 
інвестиційних конкурсів у  місті Києві (додаток до проекту рішення) слова 
«присутніх членів Комісії» замінити словами: «від загального складу 
Комісії»;

3) пункт 4.2 Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  
місті Києві (додаток до проекту рішення) після абзацу «Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -  
щодо оцінки впливу господарської діяльності запропонованих об'єктів 
інвестування на навколишнє природне середовище тощо» доповнити 
абзацем такого змісту: «Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) -  щодо питань, які відносяться до його компетенції»;

4) у  пункті 2.9 Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  
місті Києві (додаток до проекту рішення) слова та цифру «не пізніше ніж 
за 2 (два) робочі дні до початку засідання» замінити словами та цифрою 
«не пізніше ніж за 5 (п 'ять) робочих днів до початку засідання»;

5) у  пункті 2.11 Положення про проведення інвестиційних конкурсів 
у  місті Києві (додаток до проекту рішення) перше речення викласти у  
такій редакції: «Засідання Комісії є відкритим, і онлайн-трансляція 
засідання Комісії відбувається через мережу інтернет»;

6) у  пункті 2.5 Положення про проведення інвестиційних конкурсів у  
місті Києві (додаток до проекту рішення) слова, цифри та знаки «50 
відсотків -  з депутатів Київської міської ради, 50 відсотків -  від 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)» (далі по тексту) замінити словами, цифрами та знаками 
«60 відсотків -  з депутатів Київської міської ради, 40 відсотків -  від 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)». А також другий абзац пункту 2.5 доповнити словами 
«представник від кожної депутатської фракції Київської міської ради».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008

03.10.2017 № 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та
приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на 
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва» за 
поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка,
І. Картавого, П. Антоненка (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 20.09.2017 
№08/231-2192/ПР) - матеріали додаються.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 20.09.2017 №08/231-2192/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 62-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кутняк С. В., Коваль О. М., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції: 
перша - щодо підтримання проекту рішення Київської міської ради «Про 

розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, 
укладеного між Київською міською радою та приватним підприємством 
«Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами соціальної
інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у
Шевченківському районі м. Києва»; 

друга - щодо відхилення проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, 
укладеного між Київською міською радою та приватним підприємством 
«Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами соціальної
інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у
Шевченківському районі м. Києва»; 

третя - щодо відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради 
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у 
Шевченківському районі м. Києва» та створення підготовчої групи у  складі 
членів постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
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архітектури та землекористування Міщенка О. Г., Зубка Ю. Г., 
Картавого І. Л. для забезпечення детального вивчення цього питання.

1. Голосували: за підтримання проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Марченко Р. В., Кісільов І. П., Картавий І. Л., 
Бродський В. Я., Назаренко В. Е., Непоп В. І., Римаренко С. Г.), «проти» -  
немає, «утрималось» -  3 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Росляков В. В.). 

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у 
Шевченківському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки другої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування третю пропозицію.
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3. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради 
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у 
Шевченківському районі м. Києва» та створення підготовчої групи у  складі 
членів постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенка О. Г., Зубка Ю. Г., 
Картавого І. Л. для забезпечення детального вивчення цього питання. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11 (Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Турець В. В., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Римаренко С. Г., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
підтримання проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 
об’єктами соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на 
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва».

Голосували: за підтримання проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами 
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Непоп В. І., Римаренко С. Г., 
Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., 
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.
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Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію депутата Київської міської ради Кутняка С. В. щодо повернення 
до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд проекту рішення Київської 
міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 
№ 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами соціальної 
інфраструктури та підземним паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському 
районі м. Києва».

Голосували: за повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я., 
Назаренко В. Е., Непоп В. І., Римаренко С. Г., Росляков В. В.), «проти» -  
немає, «утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 
об’єктами соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на 
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва».

Голосували: за повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-
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офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я., 
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., Росляков В. В.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо надання 
доручення Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) зупинити усі незаконні будівництва в м. Києві та 
відкликати дозвільну документацію на будівництво.

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. стосовно надання доручення Департаменту з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
зупинити усі незаконні будівництва в м. Києві та відкликати дозвільну 
документацію на будівництво.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Негрич М. М., 
Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. повторно виніс на 
голосування пропозицію депутата Київської міської ради Кутняка С. В. щодо 
повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з
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об’єктами соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул. 
Макарівській у Шевченківському районі м. Києва».

Голосували: за повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я., 
Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Непоп В. І., Римаренко С. Г., Росляков В. В.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. повторно виніс на 
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. 
щодо повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 
об’єктами соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на 
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва».

Голосували: за повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8 (Кісільов І. П., Турець В. В., Картавий І. Л., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Міщенко О. Г.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Непоп В. І.,
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Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. повторно виніс на 
голосування пропозицію депутата Київської міської ради Кутняка С. В. щодо 
повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством «Будівельна компанія «СОМПЕКС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 
об’єктами соціальної інфраструктури та підземним паркінгом на вул.
Макарівській у Шевченківському районі м. Києва».

Голосували: за повернення до обговорення питання 4 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 № 91-6-00767, укладеного між Київською 
міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 
«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 
паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10 (Кісільов І. П., Турець В. В., Картавий І. Л., 
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., Росляков В. В.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про викуп
земельної ділянки на перетині вул. Феодори Пушиної та 

03.10-2017 вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для
суспільних потреб» за поданням депутатів Київської міської 
ради П. Антоненка, В. Назаренка, І. Картавого (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 26.04.2017 №08/231-1058/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 26.04.2017 №08/231-1058/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 21-му арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про викуп земельної ділянки на перетині вул. Феодори Пушиної та 
вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для суспільних 
потреб» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю одного із суб'єктів подання П. Антоненка.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення

03.10.2017 Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та
акцизного податку» за поданням депутата Київської міської 
ради В. В. Шарія (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 20.09.2017 №08/231- 
2190/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та реклами та 
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол засідання цієї 
комісії№31/93 від 03.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 20.09.2017 №08/231-2190/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 39-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шарій В. В., Попов Д. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 
зборів у м. Києві та акцизного податку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 

Балицька О. С., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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7. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відміну Рішення Київської міської ради від 02.03.2006

03.10.2017 № 119/3210 та надання статусу скверу земельній ділянці на
вулиці Вікентія Беретті 4-а у Деснянському районі міста 
Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Грушка (доручення Київського міського голови від
31.07.2017 №08/231-1743/ПР).

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

Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку відповідно до протоколу №24/86 від
10.08.2017 ухвалено: «Враховуючи той факт, що в проекті рішення 
«Про відміну рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 119/3210 
та надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Вікентія 
Беретті, 4-а у  Деснянському районі м. Києва» (від 31.07.2017 
№ 08/231-1743/ПР) не міститься питань, що належать до компетенції 
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку, повернути проект рішення суб’єкту 
подання для подальшого його розгляду відповідно до Регламенту».

(Доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1743/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
23-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Грушко В. В., Чорній Б. П., Петровець О. Ф., 
Турець В. В., Непоп В. І., Меліхова Т. І., Поліщук О. Г., Зубко Ю. Г., 
Попов Д. В., Латиніна Г. О., Єгупова Т. І., Мартинова Г. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про відміну Рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 119/3210 та 
надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Вікентія Беретті 4-а у 
Деснянському районі міста Києва».

2. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з 
депутатами Київської міської ради Грушком В. В. та Зубком Ю. Г. 
доопрацювати зазначений проект рішення з урахуванням вимог громадян, 
потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-Центр».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Михайленко В. О., Римаренко С. Г., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Під час засідання постійної комісії депутат Київської міської ради
Грушко В. В. заважав головуючому вести засідання комісії, перебивав його,
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кричав та вигукував, не давав членам постійної комісії висловити свою думку, 
тим самим створюючи перешкоди для подальшого проведення засідання комісії.

У зв’язку з цим голова постійної комісії Міщенко О. Г. надав доручення 
управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування підготувати звернення 
до постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської 
етики стосовно надання оцінки діям депутата Київської міської ради Грушка В. В. 
на предмет дотримання вищезазначеним депутатом правил депутатської етики та 
вимог Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням від 07.07.2016 
№579/579.

8. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована

03.10.2017 між будинками 4, 6а, 6б на вул. Сім'ї Хохлових у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради І. Кісільова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від
20.09.2017 №08/231-2196/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями 
Київської міської ради з питань екологічної політики та з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 20.09.2017 №08/231-2196/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 4, 
6а, 6б на вул. Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Михайленко В. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ: 

03.10.2017

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,15 га між будинками №№ 2 та 4 по
вул. Олексіївській у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради А. Андрєєва 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1150/ПР) -
матеріали додаються.
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Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти 
на доопрацювання проект рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 10.05.2017 №08/231-1150/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,15 га 
між будинками №№ 2 та 4 по вул. Олексіївській у Солом’янському районі 
м. Києва».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо погодження або відмови в погодженні зазначеного 
проекту рішення.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Михайленко В. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 9 порядку денного: 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,15 га між будинками №№ 2 та 4 по 
вул. Олексіївській у Солом’янському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: повернутися до обговорення питання 9 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,15 га між будинками №№ 2 та 4 по 
вул. Олексіївській у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,15 га між 
будинками №№ 2 та 4 по вул. Олексіївській у Солом’янському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною

03.10.2017 площею 0,27 га, що розташована між будинками №№ 2/4 та 6
по вул. Соціалістичній та будинком № 7 по
вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
А. Андрєєва (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 10.05.2017 №08/231- 
1149/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти 
на доопрацювання проект рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 10.05.2017 №08/231-1149/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, 
що розташована між будинками №№ 2/4 та 6 по вул. Соціалістичній та 
будинком № 7 по вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі 
м. Києва».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо погодження або відмови в погодженні зазначеного 
проекту рішення.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київськоїміської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 10 порядку денного: 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована між будинками 
№№ 2/4 та 6 по вул. Соціалістичній та будинком № 7 по
вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: повернутися до обговорення питання 10 порядку денного: 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована між 
будинками №№ 2/4 та 6 по вул. Соціалістичній та будинком № 7 по 
вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що 
розташована між будинками №№ 2/4 та 6 по вул. Соціалістичній та будинком 
№ 7 по вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною

03.10.2017 площею 0,27 га, що розташована на вул. Авіаконструктора
Антонова, 13 у Солом’янському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради А. Андрєєва (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 10.05.2017 №08/231-1147/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики, на засіданні якої ухвалили відкласти 
на доопрацювання проект рішення (протокол №10 від 17.05.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 10.05.2017 №08/231-1147/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, 
що розташована на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському 
районі м. Києва».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо погодження або відмови в погодженні зазначеного 
проекту рішення.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київськоїміської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 11 порядку денного: 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована на 
вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: повернутися до обговорення питання 10 порядку денного: 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що розташована на 
вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,27 га, що 
розташована на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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12. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці розташованій між

03.10.2017 будинками 11 та 11а на вул. Академіка Туполєва у
Святошинському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради І. Сагайдака (доручення Київського 
міського голови від 27.06.2017 №08/231-1554/ПР) -
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання порівняльної 
таблиці та інформації про наявність/або відсутність 
землекористувачів цієї ділянки (витяг №08/288/03-15/44 з протоколу 
№15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №22/84 від 11.07.2017).

(Доручення Київського міського голови від 27.06.2017 №08/231-1554/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці розташованій між будинками 11 та 
11а на вул. Академіка Туполєва у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці на

03.10.2017 пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі м. Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка та
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 03.04.2017 №08/231- 
872/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради (витяг №08/288/03-08 з протоколу 
№8 від 12.04.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист ОК 
ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 24.04.2017 вх. №08/7355 щодо надання 
пояснень по використанню земельної ділянки та розгляду можливості 
подання пропозиції про присвоєння статусу скверу земельній ділянці, яка

38



є більш оптимальною для облаштування скверу із можливим залученням 
ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» як партнера в облаштуванні такого скверу.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист ОК 
ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 02.10.2017 вх. №08/16703 з проханням 
відкласти розгляд проекту рішення та надати час на ознайомлення з 
матеріалами які формують проект рішення №08/231-872/ПР.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-872/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього, лист ОКЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від
24.04.2017 вх. №08/7355 та від 02.10.2017 вх. №08/16703 - на 41-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кутняк С. В., Курдюков О., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо підтримки проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у Шевченківському 
районі м. Києва»;

друга - щодо відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва» та надання доручення Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) надати інформацію щодо підтримки або 
непідтримки зазначеного проекту рішення.

1. Голосували: за підтримку проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., 
Бродський В. Я., Турець В. В., Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  5 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В., 
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради
«Про надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва» та надання доручення Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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міської державної адміністрації) надати інформацію щодо підтримки або 
непідтримки зазначеного проекту рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

14. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 9, літера Г у Дніпровському районі
міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231- 
2141/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15717 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2141/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 27-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 9, літера Г у Дніпровському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 41, літера А у Дніпровському районі
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міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231- 
2142/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15715 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2142/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 27-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 41, літера А у Дніпровському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 43, літера А у Дніпровському районі
міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231- 
2143/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2143/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 25-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 43, літера А у Дніпровському районі міста Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

17. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: Русанівська набережна, 4, літера А у Дніпровському
районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2144/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 вх. 
№08/15714 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2144/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 26-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
Русанівська набережна, 4, літера А у Дніпровському районі міста Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 5, літера А у Дніпровському районі
міста Києва» за поданням депутатів Київської міської ради 
О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника міського
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голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2140/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15719 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики та підтриманий 
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017 
засідання цієї комісії).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2140/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 23-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 5, літера А у Дніпровському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

19. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: Русанівська набережна, 6, літера А у Дніпровському
районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради О. Маляревича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2145/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15721 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2145/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 27-ми арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
Русанівська набережна, 6, літера А у Дніпровському районі міста Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 3, літера А у Дніпровському районі
міста Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2138/ПР) - матеріали додаються.

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 15.09.2017 
вх. №08/15716 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2138/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 32-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 3, літера А у Дніпровському районі міста Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за

03.10.2017 адресою: вул. Ентузіастів, 3/1, літера А у Дніпровському
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районі міста Києва» за поданням депутатів Київської міської 
ради О. Маляревича, В. Рослякова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.09.2017 №08/231-2139/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017), а також паралельно опрацьовується 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

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 21.08.2017 
№057024-14791 щодо опрацювання та погодження проекту рішення.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2139/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 23-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою: 
вул. Ентузіастів, 3/1, літера А у Дніпровському районі міста Києва» 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

03.10.2017 державної адміністрації) від 21.09.2017 вх. 08/16245 щодо
надання зауважень та пропозицій до Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) до чинного Плану 
заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 15 листопада 2016 року №412/1416 - 
матеріали додаються.

(Лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.09.2017 вх. 08/16245 з додатками до нього - на 113-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. запропонував депутатам
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Київської міської ради -  членам постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування взяти до відома лист 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2017 вх. 08/16245 та у разі 
наявності зауважень чи пропозицій до чинного Плану заходів на 2016-2018 роки з 
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 15 листопада 2016 року №412/1416, надати їх 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) до 15 жовтня 2017 року.

23. СЛУХАЛИ: Розгляд депутатського звернення В. Бохняка від 20.09.2017
№08/279/8/014-530 (вх. №08/16057 від 21.09.2017) щодо

03.10.2017 недопущення нецільового використання земельної ділянки з
кадастровим номером 8000000000:90:291:0070, а саме: 
потенційного порушення рішення Київської міської ради від 
22 травня 2013 року №511/9568, яке може виникнути у разі 
реалізації намірів забудовника відмовитись від будівництва 
загальноосвітньої школи з басейном на ділянці за адресою: 
вул. Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки-Північні, 11-й 
мікрорайон) у Дарницькому районі міста Києва -
матеріали додаються.

(Лист депутата Київської міської ради В. Бохняка від 20.09.2017 
№08/279/8/014-530 (вх. №08/16057 від 21.09.2017) з додатком до нього - 
на 3-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бохняк В. Я., Шелудченко В., Непоп В. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд депутатського звернення В. Бохняка від
20.09.2017 №08/279/8/014-530 (вх. №08/16057 від 21.09.2017) щодо 
недопущення нецільового використання земельної ділянки з кадастровим 
номером 8000000000:90:291:0070, а саме: потенційного порушення рішення 
Київської міської ради від 22 травня 2013 року №511/9568, яке може 
виникнути у разі реалізації намірів забудовника відмовитись від будівництва 
загальноосвітньої школи з басейном на ділянці за адресою: вул. Соломії 
Крушельницької (ж/м Осокорки-Північні, 11-й мікрорайон) у Дарницькому 
районі міста Києва.

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Рослякова В. В., Непопа В. І., Назаренка В. Е. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Рослякова В. В.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

24. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
здійснення заходів щодо викупу для суспільних потреб

03.10.2017 об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за
адресою: вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі 
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
О. Бродського, В. Бродського (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 15.09.2017 
№08/231-2149/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 15.09.2017 №08/231-2149/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський О. Я., Доринський О., Харкевич С., 
Кутняк С. В., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Корніяка А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
здійснення заходів щодо викупу для суспільних потреб об’єкта незавершеного 
будівництва, розташованого за адресою: вул. Олени Теліги, 25 у
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

25. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради - 
матеріали додаються.

25.1. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення 
будівництва багатоповерхового житлового будинку з 
вбудовано-прибудованими офісними і торговельними 
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Олени 
Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності
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Київської міської ради від 28.04.2017 №08/230-1064
(ПР-12679 від 19.01.2017, кадастрова справа Д-7935, 
доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 19.01.2017 №08/231-239/ПР) -  
матеріали додаються.

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.05.2017,
30.05.2017, 04.07.2017, 18.07.2017 та 19.09.2017 під час голосування 
за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку, та 
підтримання проекту рішення, а також за підтримання зауважень, 
викладених в правовому висновку, та відхилення проекту рішення 
жодного рішення прийнято не було.

До Київської міської ради надійшли листи Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 25.09.2017 вх. №К-13440/4 та 
Адміністрації Президента України від 25.09.2017 вх. №К-13440/5 
щодо розгляду листів громадянина Катукова С. В. з проханням 
заборонити будівництво та не видавати дозвільних документів для 
будівництва на земельній ділянці на вул. Олени Теліги, 25 у  
Шевченківському районі м. Києва.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 28.04.2017 №08/230-1064, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 25.09.2017 вх. №К-13440/4 та 
Адміністрації Президента України від 25.09.2017 вх. №К-13440/5 - на 
18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кутняк С. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша -  депутата Київської міської ради Кутняка С. В. щодо підтримання 

зауважень, викладених у  правовому висновку управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 28.04.2017 №08/230-1064, 
та відхилення проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення 
будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано- 
прибудованими офісними і торговельними приміщеннями та підземним 
паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва»; 

друга - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.04.2017 №08/230-1064, та повторного підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення будівництва багатоповерхового 
житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними і торговельними 
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у 
Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з 
проекту рішення пункт 4 та пункти 5, 6 вважати пунктами 4, 5 
відповідно.
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Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.04.2017 №08/230-1064, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОБРІЙ» для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку з 
вбудовано-прибудованими офісними і торговельними приміщеннями та 
підземним паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Бродський В. Я., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Росляков В. В., Зубко Ю. Г.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Шарій В. В.).

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

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.04.2017 №08/230-1064, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ ОБРІЙ» для завершення будівництва багатоповерхового 
житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними і торговельними 
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Олени Теліги, 25 у 
Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з 
проекту рішення пункт 4 та пункти 5, 6 вважати пунктами 4, 5 
відповідно.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Бродський В. Я.), «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.2. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу товариству з обмеженою

03.10.2017 відповідальністю «ІСІДА» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі закладу
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громадського харчування на Русанівській набережній, 7 у 
Дніпровському районі м. Києва» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 19.07.2017 №08/230-1763 (ПР-12055 від
14.11.2016, кадастрова справа Д-7413, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 15.11.2016 №08/231-4632/ПР) -  матеріали
додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за відхилення зауважень, викладених у  правовому 
висновку, та підтримання проекту рішення, а також за підтримання 
зауважень, викладених в правовому висновку, та відхилення проекту 
рішення жодного рішення прийнято не було.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 19.07.2017 №08/230-1763, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2017 №08/230-1763, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІСІДА» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
закладу громадського харчування на Русанівській набережній, 7 у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.3. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу громадянці Кий Галині Петрівні у 

03.10.20! 7 приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Садовому, 79 у Голосіївському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.04.2017 №08/230-967 (ПР-11650 від 03.10.2016,
кадастрова справа А-16177, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 06.10.2016 
№08/231-4176/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
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групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 

засідання цієї робочої групи від 13.07.2017 (реєстр. №13 від
19.07.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
відхилити правовий висновок та підтримати проект рішення.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 20.04.2017 №08/230-967, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 13.07.2017 
(реєстр. №13 від 19.07.2017), відхилити зауваження, викладені у  правовому 
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 20.04.2017 №08/230-967, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу громадянці Кий Галині Петрівні у 
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 79 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.4. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання згоди на поділ земельної ділянки на

03.10.2017 вул. Сім'ї Хохлових, 1 у Шевченківському районі м. Києва»
з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 15.09.2017 
№08/230-2068 (ПР-11969 від 03.11.2016, кадастрова справа 
А-22754, доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 03.11.2016 №08/231-4512/ПР) -  
матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 15.09.2017 №08/230-2068, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.09.2017 №08/230-2068, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про надання згоди на поділ земельної ділянки на вул. Сім'ї Хохлових, 1 
у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.5. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту

03.10.2017 землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у 
мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054 (ПР-12583 від
06.01.2017, справа-клопотання К-28707, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 19.01.2017 №08/231-205/ПР) -  матеріали
додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Фаршіді О. О., Андрєєв А. С.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша -  члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. щодо 
відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.09.2017 
№08/230-2054, та повторного підтримання проекту рішення Київської 
міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру 
Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд»;

друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та повторне підтримання проекту рішення
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Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сакуну 
Володимиру Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  немає, «проти» -  3 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., 
Зубко Ю. Г.), «утрималось» -  2 (Турець В. В., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Картавий І. Л., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

25.6. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення

03.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянину Куріліку Андрію Едуардовичу на вул. Новій у 
Соломянського району м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2052 (ПР-13000 від 03.03.2017, справа- 
клопотання К-28756, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 06.03.2017
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№08/231-651/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2052, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2052, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину 
Куріліку Андрію Едуардовичу на вул. Новій у Солом янського району 
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., Балицька О. С., 

Негрич М. М., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.7. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення

03.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Зоріну Кирилу Валерійовичу у 
пров. Садовому, 2 у Соломянському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 13.09.2017 №08/230-2051 (ПР-13165 від
24.03.2017, справа-клопотання К-29408, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-861/ПР) -  матеріали
додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2051, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2051, та повторно підтримати проект рішення
Київської міської ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зоріну 
Кирилу Валерійовичу у пров. Садовому, 2 у Соломянському районі м. Києва
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для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25.8. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки 
для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 04.07.2017 №08/230-1630 (ПР-11569 від 27.09.2016, 
кадастрова справа А-20386, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 
№08/231-4032/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.07.2017 під 
час голосування за відхилення зауважень, викладених у  правовому 
висновку, та підтримання проекту рішення, а також за підтримання 
зауважень, викладених в правовому висновку, та відхилення проекту 
рішення жодного рішення прийнято не було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» від 25.09.2017 вх. №08/16252 з проханням 
повернутись до розгляду проекту рішення «Про поновлення ТОВ 
«БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки для 
благоустрою скверу на вул. Селянській у  Оболонському районі 
м. Києва» та підтримати вказаний проект рішення.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 04.07.2017 №08/230-1630, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього, лист ТОВ 
«БУДПРОМАЛЬЯНС» від 25.09.2017 вх. №08/16252 - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Кутова В. В., Назаренко В. Е., 
Михайленко В. О.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти повторний розгляд проекту рішення Київської 
міської ради «Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної 
ділянки для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 04.07.2017№08/230-1630.
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2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Турця В. В., Михайленка В. О. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

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

Рішення прийнято.

25.9. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту

03.10.2017 землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Власюку Владиславу Федоровичу на 
вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 25.09.2017 №08/230-2120 (ПР-13180 від
24.03.2017, справа-клопотання К-29433, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-856/ПР) -  матеріали
додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 25.09.2017 №08/230-2120, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.09.2017 №08/230-2120, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу 
на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»;

друга - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.09.2017 №08/230-2120, та повторного підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власюку 
Владиславу Федоровичу на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі
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м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд».

1. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.09.2017 №08/230-2120, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу 
на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.09.2017 №08/230-2120, та повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власюку 
Владиславу Федоровичу на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., Турець В. В., 
Кісільов І. П., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

26. Розгляд кадастрових справ -  матеріали додаються
26.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж земельних 
ділянок, аукціон):
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26.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1441
Проект рішення «Про продаж земельних ділянок

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями «ЮРОМАШ» для експлуатації та 
обслуговування нежитлових, адміністративних та 
виробничих будівель на вул. Будіндустрії, 7 (літ. У, У1) у 
Голосіївському районі м. Києва та для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі на 
вул. Будіндустрії, 7 (літ. «Ц») у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13926 від 22.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1907/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельних ділянок площами 
0,6158 га та 0,5325 га. Вартість земельних ділянок 11 787 644,00 грн та 
10 193 115,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 
«ЮРОМАШ» для експлуатації та обслуговування нежитлових, 
адміністративних та виробничих будівель на вул. Будіндустрії, 7 (літ. У, У1) у 
Голосіївському районі м. Києва та для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Будіндустрії, 7 (літ. «Ц») у Голосіївському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1452
Проект рішення «Про визначення переліку земельних

04.10.2017 ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах»,
ПР-14010 від 04.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.09.2017 №08/231-1987/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» від 21.09.2017 вх. №08/16112 
щодо долучення до матеріалів справи копій документів та 
врахування їх при розгляді проекту рішення.
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Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних 
торгах:
1) вул. Канальна, 4а площею 0,69 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування громадської будівлі.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Михайленко В. О.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо повернення проекту рішення «Про визначення переліку земельних 

ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на 
земельних торгах» разом з матеріалами кадастрової справи Є-1452 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення майново- 
правових питань з товариством з обмеженою відповідальністю 
«ПОБУТРЕМБУДМА ТЕРІАЛИ»; 

друга - щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах»; звернення до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з приводу надання акта обстеження земельної 
ділянки на вул. Канальній, 4а у  Дарницькому районі м. Києва, а також 
надання інформації щодо власників нерухомого майна, розташованого на 
цій земельній ділянці, та підстав для виникнення права власності на 
нього; звернення до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
фактичного стану земельної ділянки на вул. Канальній, 4а у  Дарницькому 
районі м. Києва, а також надання інформації щодо наявності будівель чи 
споруд та підстав для їх розміщення на земельній ділянці.

Голосували: за повернення проекту рішення «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах» разом з матеріалами кадастрової справи 
Є-1452 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення 
майново-правових питань з товариством з обмеженою відповідальністю 
«ПОБУТРЕМБУДМА ТЕРІАЛИ».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах».

2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
надання акта обстеження земельної ділянки на вул. Канальній, 4а у  
Дарницькому районі м. Києва, а також надання інформації про наявність 
або відсутність майна на земельній ділянці на вул. Канальній, 4а у  
Дарницькому районі м. Києва та його власників, а також підстав для 
виникнення права власності на нього.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
фактичного стану земельної ділянки на вул. Канальній, 4а у  Дарницькому 
районі м. Києва, а також надання інформації щодо наявності будівель чи 
споруд та підстав для їх розміщення на земельній ділянці.

4. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповідей Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1444
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Сліпець Галині Дмитрівні для експлуатації та
обслуговування нежитлових приміщень (магазинів) на 
вул. Євгена Сверстюка, 3-г у Дніпровському районі 
м. Києва», ПР-14060 від 07.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2062/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0120 га. Вартість земельної ділянки 425 187,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянці Сліпець Галині Дмитрівні для експлуатації та обслуговування
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нежитлових приміщень (магазинів) на вул. Євгена Сверстюка, 3-г у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  2 (Михайленко В. О., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1425
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ ГРУП
ДЕВЕЛОПМЕНТ» для експлуатації та обслуговування 
нежитлового будинку адміністративно-складського 
призначення на просп. Степана Бандери, 15-а в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-13646 від 16.06.2017 
(доручення Київського міського голови від 27.06.2017 
№08/231-1551/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0819 га. Вартість земельної ділянки 2 074 070,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» для 
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку адміністративно- 
складського призначення на просп. Степана Бандери, 15-а в Оболонському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1396
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 

03.10.20! 7 експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу», ПР-13967 від 31.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 31.08.2017 №08/231-1947/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Кацовського Є. М. представника Зінковської Н. В. від 20.07.2017 
вх. №08/3-7300 щодо долучення до матеріалів справи копій 
документів та врахування їх при розгляді проекту рішення.
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Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0536 га для експлуатації та 
обслуговування магазину на пл. Оболонській, 4-а, 4-б в Оболонському районі 
м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ФАКТОР-Т» та громадянці Зіньковській Наталії Вікторівні.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Старовойт В. М.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1403
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення

03.10.2017 експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу», ПР-13044 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-685/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 12.04.2017 №08/286-169 з протоколу №5 від
29.03.2017).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0215 га для експлуатації та 
обслуговування магазину на просп. Героїв Сталінграда, 49-в в Оболонському 
районі м. Києва, що підлягає продажу фізичній особі-підприємцю Тонких 
Світлані Іванівні.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Михайленка В. О., Кісільова І. П. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1432
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10-2017 громадянину Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу для
експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком 
на вул. Очаківській, 2 у Солом'янському районі м. Києва», 
ПР-13736 від 26.07.2017
(доручення Київського міського голови від 26.07.2017 
№08/231-1697/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0236 га. Вартість земельної ділянки 933 654,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу для експлуатації та 
обслуговування кафе з літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у 
Солом'янському районі м. Києва» та направлення вищезазначеного проекту 
рішення разом з матеріалами кадастрової справи Є-1432 на розгляд 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1437
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки 

03-10-2017 громадянину Ткаченку Ігорю Олексійовичу для
експлуатації та обслуговування будівлі молодіжного 
центру дозвілля «Зірка» на вул. Максима Кривоноса, 27, 
літ. «А» у Солом’янському районі м. Києва»,
ПР-13806 від 31.07.2017
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1741/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,1740 га. Вартість земельної ділянки 5 101 169,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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Голосували: за підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Ткаченку Ігорю Олексійовичу для експлуатації та 
обслуговування будівлі молодіжного центру дозвілля «Зірка» на вул. Максима 
Кривоноса, 27, літ. «А» у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Римаренко С. Г., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1393
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення

03.10.2017 експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу», ПР-12672 від 17.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-242/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0718 га для експлуатації та 
обслуговування медично-діагностичного центру на вул. Авіаконструктора 
Антонова, 13 (літ. А) у Солом’янському районі м. Києва, що підлягає продажу 
товариству з обмеженою відповідальністю «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
«МЕДЕКС».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

26.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1427
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10.2017 публічному акціонерному товариству «Науково-
виробничий центр «Борщагівський хіміко- 
фармацевтичний завод» для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель та споруд на 
вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва», 
ПР-13666 від 29.06.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.06.2017 №08/231-1561/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
1,1103 га. Вартість земельної ділянки 18 998 389,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Петровця О. Ф. відхилити проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий центр 
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для експлуатації та 
обслуговування існуючих будівель та споруд на вул. Миру, 17 у 
Святошинському районі м. Києва» та повернути його разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1427 до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для надання витягу з державного земельного кадастру про 
земельну ділянку на вул. Миру, 17 у  Святошинському районі м. Києва з 
видом використання «для експлуатації та обслуговування існуючих 
будівель та споруд», оскільки в матеріалах справи є витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку з видом використання «для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 
дорожнього господарства».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.1.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1399
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення

03.10.2017 експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу», ПР-12729 від 30.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
міської ради від 31.01.2017 №08/231-313/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0277 га для експлуатації та 
обслуговування будівель кафе з літніми майданчиками на просп. Перемоги, 
114/2 у Святошинському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ХАТИНКА».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу».

1. Голосували: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8 (Картавий І. Л., Петровець О. Ф., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О., Росляков В. В., Кісільов І. П., Назаренко В. Е. , 
Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, «утрималось» -  6 (Міщенко О. Г., 
Зубко Ю. Г., Баленко І. М., Бродський В. Я., Шарій В. В., Турець В. В.). 

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

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.1.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1412
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10.2017 приватному підприємству «ЗЛАГОДА-2000» для
експлуатації та обслуговування продовольчого магазину на 
вул. Салютній, 21-23 у Шевченківському районі м. Києва», 
ПР-13483 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1236/ПР).
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Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0121 га. Вартість земельної ділянки 519 514,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки приватному підприємству «ЗЛАГОДА-2000» для експлуатації та 
обслуговування продовольчого магазину на вул. Салютній, 21-23 у 
Шевченківському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1412 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
фактичного використання земельної ділянки на вул. Салютній, 21-23 у  
Шевченківському районі м. Києва, а саме: вказати, чи має нерухоме майно, 
розташоване на цій земельній ділянці, ознаки капітальної споруди чи ні.

4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Непоп В. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.1.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1420
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

03.10.2017 приватному підприємству «ЗЛАГОДА-2000» для
експлуатації продовольчого магазину на
вул. Борщагівській, 6 а у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-13609 від 12.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.06.2017 №08/231-1471/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0146 га. Вартість земельної ділянки 669 032,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки приватному підприємству «ЗЛАГОДА-2000» для експлуатації
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продовольчого магазину на вул. Борщагівській, 6а у Шевченківському районі 
м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1420 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
фактичного використання земельної ділянки на вул. Борщагівській, 6а у  
Шевченківському районі м. Києва, а саме: вказати, чи має нерухоме майно, 
розташоване на цій земельній ділянці, ознаки капітальної споруди чи ні.

4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Непоп В. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.1.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1402
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення

03.10.2017 експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу», ПР-12897 від 22.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/231-544/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 12.04.2017 №08/286-167 з протоколу №5 від
29.03.2017).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2905 га для експлуатації та 
обслуговування нежитлового будинку -  підприємства по виробництву 
кондитерських виробів на вул. Саратовській, 55-е у Шевченківському районі 
м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю 
«КИЇВ ПОБУТСЕРВІС».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.2. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, 
аукціон):

26.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1410
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 

03-10-2017 земельної ділянки або права оренди на неї на земельних
торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та 
обслуговування складських будівель на вул. Народного 
ополчення, 13 у Солом’янському районі м. Києва»,
ПР-13843 від 02.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1822/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення ухвалено не 
було.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,8886 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 13 101 275,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування складських будівель на вул. Народного 
ополчення, 13 у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1370
Повторний розгляд проекту рішення «Про визначення

03.10.2017 переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних
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торгах», ПР-13072 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-709/ПР).

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
04.09.2017 №08/15045 з проханням внести зміни в додаток проекту 
рішення Київської міської ради.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії.

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
20.09.2017 вх. №08/16005 з проханням виключити пункт 6 з додатку 
до проекту рішення (земельна ділянка на просп. Степана Бандери, 
28-в в Оболонському районі м. Києва).

Проектом рішення передбачено: визначити перелік земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних 
торгах:

1) вул. Трускавецька (діл.1) площею 1,44 га;
2) вул. Канальна площею 0,74 га;
3) вул. Канальна 4-б площею 0,49 га;
4) вул. Полярна площею 0,50 га;
5) просп. Степана Бандери, 26-г площею 0,82 га;
6) просп. Степана Бандери, 28-в площею 0,49 га;
7) перетин просп. Героїв Сталінграда та просп. Степана Бандери площею
0,20 га;
8) вул. Відпочинку, 9-а площею 0,30 га;
9) вул. Ю ліуса Фучика площею 0,30 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Картавий І. Л., 
Кісільов І. П.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах» з рекомендаціями, а саме: в пункті 3 графи 4 
додатку до проекту рішення слова, цифри та знаки «12.04 (для 
розміщення, експлуатації та обслуговування об'єктів дорожнього сервісу)» 
замінити словами, цифрами та знаками «12.04 (для влаштування, 
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки)» та виключити з 
додатку до проекту рішення пункти 1, 5, 6, 7, 8, 9.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

26.3. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 
земельних ділянок, поділ, внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок, зміна цільового призначення земельних ділянок):

26.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8437
Проект рішення «Про зміну цільового призначення

03.10.2017 земельних ділянок товариства з обмеженою
відповідальністю «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» для 
будівництва та обслуговування багатоквартирних 
(багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими об'єктами громадського обслуговування та 
паркінгами у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі 
м. Києва», ПР-14140 від 14.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2147/ПР).

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельних 
ділянок площами 0,1256 га, 0,1218 га, 4,8032 га, 0,6931 га
та внести зміни до договору на право тимчасового довгострокового 
користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 20.11.1997 
№90-5-00029 (зі змінами, внесеними договором від 03.08.2017 №769), а саме:

- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно- 
бізнесового комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення» 
замінити словами «для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими об’єктами громадського обслуговування та паркінгами».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельних ділянок товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими об'єктами громадського обслуговування та паркінгами у 
пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Турець В. В., Михайленко В. О., Кісільов І. П., 
Старовойт В. М., Росляков В. В.), «проти» -  немає, «утрималось» -  11. 

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування Михайленка В. О. щодо 
повернення до обговорення питання 26.3.1 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про зміну цільового призначення земельних ділянок товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» для будівництва та 
обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими об'єктами громадського обслуговування та паркінгами 
у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.3.1 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» 
для будівництва та обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами громадського 
обслуговування та паркінгами у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельних ділянок товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими об'єктами громадського обслуговування та паркінгами у 
пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8008
Проект рішення «Про зміну цільового призначення

03.10.2017 земельних ділянок приватного акціонерного товариства
«Київський експериментальний м'ясопереробний завод 
«Дарницький» для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими об'єктами громадського 
обслуговування та паркінгами на вул. Сортувальній, 5 в
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Дарницькому районі м. Києва», ПР-14139 від 14.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2148/ПР).

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельних 
ділянок площами 0,7679 га та 0,2289 га
та внести зміни до договорів оренди земельних ділянок від 06.02.2007 
№№ 63-6-00399, 63-6-00398, а саме:

- слова «для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цілісного 
майнового комплексу виробничої бази» замінити словами «для 
будівництва та обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами громадського 
обслуговування та паркінгами».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельних ділянок приватного акціонерного товариства «Київський 
експериментальний м'ясопереробний завод «Дарницький» для будівництва та 
обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими об'єктами громадського обслуговування та 
паркінгами на вул. Сортувальній, 5 в Дарницькому районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я., Римаренко С. Г.). 

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Михайленка В. О. щодо 
повернення до обговорення питання 26.3.2 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про зміну цільового призначення земельних ділянок приватного 
акціонерного товариства «Київський експериментальний м'ясопереробний завод 
«Дарницький» для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
(багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами 
громадського обслуговування та паркінгами на вул. Сортувальній, 5 в 
Дарницькому районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.3.2 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельних 
ділянок приватного акціонерного товариства «Київський експериментальний 
м'ясопереробний завод «Дарницький» для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано-
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прибудованими об'єктами громадського обслуговування та паркінгами на 
вул. Сортувальній, 5 в Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельних ділянок приватного акціонерного товариства «Київський 
експериментальний м'ясопереробний завод «Дарницький» для будівництва та 
обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими об'єктами громадського обслуговування та 
паркінгами на вул. Сортувальній, 5 в Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7856
Проект рішення «Про зміну цільового призначення

03.10.2017-04.10.2017 земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на 
вул. Радистів, 34 у Деснянському районі м. Києва та 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
23.04.2010 №62-6-00553», ПР-13692 від 14.07.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017 №08/231-1627/ПР).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою та змінити 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,9442 га, 
а також внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.04.2010 
№62-6-00553, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази» 

замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом»;

- слова та цифри «15 років» замінити словами та цифрами «12 місяців».
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л., Косинець М. А.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у 
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 23.04.2010 №62-6-00553».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Римаренко С. Г.), «утрималось» -  2 (Меліхова Т. І., Бродський В. Я.). 

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення не прийнято.

На продовженні засідання постійної комісії 04.10.2017 голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Шарія В. В. щодо повернення до 
обговорення питання 26.3.3 порядку денного: розгляд проекту рішення «Про 
зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у Деснянському 
районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
23.04.2010 №62-6-00553».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.3.3 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСФЕРА- 
КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у Деснянському районі 
м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
23.04.2010 №62-6-00553».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Римаренко С. Г.), «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шарій В. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Харченко О. В.
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Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСФЕРА- 
КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у Деснянському районі 
м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
23.04.2010 №62-6-00553» та запрошення на чергове засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування директора Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) - головного архітектора міста Києва 
Свистунова О. В. або заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Спасибка О. В. для надання інформації стосовно 
оформлення земельних ділянок на території селища Биківня;

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-
прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 23.04.2010 №62-6-00553».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про зміну цільового 
призначення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-
прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 23.04.2010 №62-6-00553» та запрошення на чергове засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування директора Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) - головного архітектора міста 
Києва Свистунова О. В. або заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Спасибка О. В. для надання інформації стосовно 
оформлення земельних ділянок на території селища Биківня.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  7.

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
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Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у 
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 23.04.2010 №62-6-00553».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію звернутися до заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Спасибка О. В. з проханням надати інформацію про стан виконання 
рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330 «Про затвердження 
детального плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва», а 
також інформацію про надання та оформлення учасникам антитерористичної 
операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної 
операції на сході України земельних ділянок на території селища Биківня та 
стосовно того, які дії вчиняються для допомоги вказаним громадянам в освоєнні 
земельних ділянок, прокладенні комунікацій, тощо.

УХВАЛИЛИ: звернутися до заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Спасибка О. В. з проханням надати інформацію про стан 
виконання рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330 «Про 
затвердження детального плану території селища Биківня у Деснянському 
районі м. Києва», а також інформацію про надання та оформлення учасникам 
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України земельних ділянок на території 
селища Биківня та стосовно того, які дії вчиняються для допомоги вказаним 
громадянам в освоєнні земельних ділянок, прокладенні комунікацій, тощо. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В. щодо 
звернення до заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Спасибка О. В. щодо надання доручення 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) та 
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) до 1 грудня 2017 підготувати та надати до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування звіти про діяльність вищезазначених департаментів за 
2017 рік.

УХВАЛИЛИ: Звернутися до заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Спасибка О. В. щодо надання доручення 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) та Департаменту з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 1 
грудня 2017 підготувати та надати до постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування звіти 
про діяльність вищезазначених департаментів за 2017рік. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Росляков В. В. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.3.4. СЛУХАЛИ:

03.10.2017-04.10.2017

Кадастрова справа Д-7854
Проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині 
вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі 
м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380»,
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ПР-13691 від 14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017 №08/231-1629/ПР).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою та змінити 
цільове призначення земельної ділянки площею 1,3640 га, 
а також внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 
№62-6-00380, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля» 

замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом»;

- слова та цифри «15 років» замінити словами та цифрами «6 місяців».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Косинець М. А.,
Кулаковський Ю. П., Дюжев С. А.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо підтримки проекту рішення «Про зміну цільового призначення 

земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць 
Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380»; 

друга - щодо відхилення проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць 
Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380».

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про зміну цільового 
призначення земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині 
вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.), «утрималось» -  1 (Бродський В. Я.). 

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.
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2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про зміну цільового 
призначення земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині 
вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Бродський В. Я., Римаренко С. Г.), «проти» -  1 (Міщенко О. Г.), 
«утрималось» -  5 (Зубко Ю. Г., Шарій В. В., Турець В. В., Кісільов І. П., 
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф. Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

На продовженні засідання постійної комісії 04.10.2017 голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію члена 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Шарія В. В. щодо повернення до 
обговорення питання 26.3.4 порядку денного: розгляд проекту рішення «Про 
зміну цільового призначення земельної ділянки приватному підприємству 
«АГЛАИС» для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на 
перетині вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 
№62-6-00380».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.3.4 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць Радистів та 
Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Дюжев С. А., Шарій В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. 
щодо відхилення проекту рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць 
Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380»; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Шарія В. В. щодо 
підтримки проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць Радистів та 
Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380».

Голосували: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення «Про зміну цільового 
призначення земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині 
вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  6 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Баленко І. М., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В.).

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

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки приватному підприємству «АГЛАИС» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць 
Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Римаренко С. Г.), «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23988
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди

03.10-2017 земельної ділянки на просп. Степана Бандери, 24-а в
Оболонському районі м. Києва від 15.08.2015 №646», 
ПР-14182 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 20.09.2017 №08/231-2191/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни договору оренди земельної 
ділянки від 15.08.2015 №646 площею 0,4635 га, а саме:

- слова «для будівництва громадсько-торговельного центру» замінити 
словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько- 
торговельного центру»;

- слова «просп. Московський» замінити словами «просп. Степана Бандери».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки на просп. Степана Бандери, 24-а в Оболонському 
районі м. Києва від 15.08.2015 №646».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

26.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7784
Проект рішення «Про зміну цільового призначення

03.10.2017 земельної ділянки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ 
ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для будівництва, 
експлуатації і обслуговування житлового комплексу з 
паркінгом на вул. Кудряшова, 14-а у Солом'янському 
районі м. Києва», ПР-13685 від 13.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.07.2017 №08/231-1615/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-
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комерційної фірми «СЕРВІСШИНА «ЛТД» від 17.07.2017 
вх. №08/12545 з проханням запросити на засідання постійної комісії 
директора підприємства та від Клочкової Т. В. від 22.08.2017 
вх. №08/К-8001 з проханням не розглядати, не підтримувати та 
виключити з порядку денного постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
зазначений проект рішення.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, а також змінити цільове призначення земельної 
ділянки площею 0,3874 га та дозволити її використання для будівництва, 
експлуатації і обслуговування житлового комплексу з паркіногом.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Медніков Я., Старовойт В. М., Маліченко Є. О., 
Поліванов О., Назаренко В. Е., Чорний А. М.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для 
будівництва, експлуатації і обслуговування житлового комплексу з паркінгом 
на вул. Кудряшова, 14-а у Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Меліхова Т. І., Негрич М. М.), «утрималось» -  1 (Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21118
Проект рішення «Про поділ та надання державному

03.10.2017 підприємству «Дирекція пересувних циркових колективів
України» земельної ділянки для будівництва автобази на 
вул. Народного ополчення у Солом’янському районі 
м. Києва», ПР-13069 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-677/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв язку та 
реклами.

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки площею 1,0440 га 
на дві земельні ділянки:

- площею 0,3018 га;
- площею 0,7422 га
та надання земельної ділянки у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ та надання державному 
підприємству «Дирекція пересувних циркових колективів України» земельної
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ділянки для будівництва автобази на вул. Народного ополчення у 
Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13328
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою

03.10.2017 щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО 
МИСТЕЦТВА М. КИЄВА» для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд навчального закладу на 
вул. Сім’ї Сосніних, 13, 15 у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-13920 від 21.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1902/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім 'ї, молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 2,8336 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ
«МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА» 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд навчального закладу на 
вул. Сім’ї Сосніних, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.3.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8682
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою

03.10.2017 щодо відведення земельної ділянки ЦЕНТРУ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ для експлуатації та обслуговування
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адміністративного будинку на вул. Лук'янівській, 77 у 
Шевченківському районі м. Києва», ПР-12995 від 01.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-622/ПР).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0389 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Лук'янівській, 77 у Шевченківському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):

26.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23956
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 

03-10-2017 громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
торгівельного призначення на просп. Голосіївському, 28-в 
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-14327 від 28.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 28.09.2017 №08/231-2316/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0112 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торгівельного призначення на просп. 
Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва» та створення 
робочої групи у  складі членів постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
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Картавого І. Л., Турця В. В., Зубка Ю. Г. під головуванням Картавого І. Л. 
для додаткового вивчення цього питання; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торгівельного призначення на 
просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва».

1. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу для 
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі торгівельного призначення 
на просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва» та 
створення робочої групи у  складі членів постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л., Турця В. В. ,Зубка Ю. Г. під головуванням Картавого І. Л. 
для додаткового вивчення цього питання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Римаренко С. Г., Зубко Ю. Г., Шарій В. В.), «проти» -  1 (Турець В. В.), 
«утрималось» -  2 (Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

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

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торгівельного призначення на 
просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  2 (Картавий І. Л. , Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  2 (Міщенко О. Г., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію заступника голови постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Турця В. В.щодо 
повернення до обговорення питання 26.4.1 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину Ратушному Володимиру
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Володимировичу для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торгівельного призначення на просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському
районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.4.1 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину 
Ратушному Володимиру Володимировичу для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі торгівельного призначення на просп. Г олосіївському, 28-в 
у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Ратушному Володимиру Володимировичу для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торгівельного призначення на 
просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5769
Проект рішення «Про передачу публічному акціонерному

03.10.2017 товариству «Укрсоцбанк» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністартивно- 
службового приміщення на просп. Валерія Лобановського, 
132 у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-12655 від 11.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-232/ПР).

Земельна ділянка площею 0,6509 га - в оренду на 1 рік.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу публічному 
акціонерному товариству «Укрсоцбанк» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування адміністартивно-службового приміщення на просп. Валерія 
Лобановського, 132 у Голосіївському районі м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Непопа В. І. щодо 
повернення до обговорення питання 26.4.2 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про передачу публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністартивно- 
службового приміщення на просп. Валерія Лобановського, 132 у Голосіївському 
районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.4.2 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу публічному акціонерному 
товариству «Укрсоцбанк» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування адміністартивно-службового приміщення на просп. Валерія 
Лобановського, 132 у Голосіївському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу публічному 
акціонерному товариству «Укрсоцбанк» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування адміністартивно-службового приміщення на просп. Валерія 
Лобановського, 132 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа №7889
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 

03-10-2017 відповідальністю «СавВАТС» земельних ділянок для
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розширення, експлуатації та обслуговування виробничої 
бази у пров. Охотському, 1-б у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-12657 від 11.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-220/ПР).

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
30.06.2017 вх. №08/11588 щодо надання пояснень стосовно 
нерухомого майна на земельній ділянці.

Земельні ділянки площами 0,6021 га та 0,1711 га - в оренду на 20 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю «СавВАТС» земельних ділянок для 
розширення, експлуатації та обслуговування виробничої бази у 
пров. Охотському, 1-б у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Петровця О. Ф., 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., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22723
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою

03.10.2017 відповідальністю «ДАЕНА-ІНВЕСТ» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку на вул. Жилянській, 12а у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-12662 від 12.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-230/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЕНА-ІНВЕСТ» від
03.10.2017 вх. №08/16828 щодо зняття з розгляду проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0747 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Зазначене питання зняти з розгляду, враховуючи звернення 
товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЕНА-ІНВЕСТ» від 
03.10.2017 вх. №08/16828.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5524
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки

03.10.2017 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВЕНЕРГО» для експлуатації та обслуговування ПС 
«Дніпровська» на вул. Промисловій, 5/7 (літ. А) у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-8734 від 08.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.02.2016 №08/231-780/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14114 щодо надання 
роз ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,3007 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шелест Н., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для експлуатації та обслуговування ПС 
«Дніпровська» на вул. Промисловій, 5/7 (літ. А) у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

26.4.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6367
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
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земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 
«Лугова» на вул. Колекторній, 3 (літ. В) у Дарницькому 
районі м. Києва», ПР-8357 від 11.01.2016
(доручення Київського міського голови від 13.01.2016 
№08/231-399/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14124 щодо надання 
роз ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,6269 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Лугова» на 
вул. Колекторній, 3 (літ. В) у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

26.4.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8191
Проект рішення «Про передачу громадянину Кучеренку

03.10.2017 Сергію Юрійовичу земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури на
вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі м. Києва», 
ПР-14254 від 21.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.09.2017 №08/231-2250/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Кучеренка С. Ю від 28.09.2017 вх. №08/К-8751 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,2356 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Картавого ІЛ . щодо 
відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину Кучеренку Сергію 
Юрійовичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури на 
вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу громадянину 
Кучеренку Сергію Юрійовичу земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури на вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення виключити 
з цільового призначення земельної ділянки слово «будівництва», 
враховуючи звернення Кучеренка С. Ю від 28.09.2017 вх. №08/К-8751.

1. Голосували: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І  Л. щодо відхилення проекту рішення «Про передачу 
громадянину Кучеренку Сергію Юрійовичу земельної ділянки для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури на вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я., 
Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Міщенко О. Г., 
Кісільов І. П., Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину 
Кучеренку Сергію Юрійовичу земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури на вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення виключити 
з цільового призначення земельної ділянки слово «будівництва», 
враховуючи звернення Кучеренка С. Ю від 28.09.2017 вх. №08/К-8751.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1 (Росляков В. В.), «проти» -  немає, «утрималось» -  
12.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Картавий І. Л., 
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.4.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5486
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 
«Вигуровщина» на вул. Милославській, 2а (літера Б) у 
Деснянському районі м. Києва», ПР-8489 від 26.01.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.01.2016 №08/231-560/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14097 щодо надання 
р о з ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,8209 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Вигуровщина» на 
вул. Милославській, 2а (літера Б) у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

26.4.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5015
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 
виробничої бази РКМ «Лівобережний» у 
пров. Червоногвардійському, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у 
Дніпровському районі м. Києва», ПР-9642 від 12.04.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1851/ПР)
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До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14099 щодо надання 
р о з’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельні ділянки площами 1,2148 га та 0,0341 га - в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування виробничої бази РКМ 
«Лівобережний» у пров. Червоногвардійському, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

26.4.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5611
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 
«Воскресенська» на просп. Алішера Навої, 1 (літ Н) у 
Дніпровському районі м. Києва», ПР-9228 від 14.03.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.03.2016 №08/231-1369/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14128 щодо 
надання р о з’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від 
12.09.2017№08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,2075 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017
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(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Воскресенська» на 
просп. Алішера Навої, 1 (літ Н) у Дніпровському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

26.4.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23162
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД
ГАРАНТ» земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування громадсько-торговельного центру на 
просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі 
м. Києва», ПР-14267 від 22.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.09.2017 №08/231-2214/ПР).

Земельна ділянка площею 4,2801 га - в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-
торговельного центру на просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8135
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК
ОБОЛОНЬ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 
(літ. Н) в Оболонському районі м. Києва»,
ПР-14099 від 11.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2111/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0904 га - в оренду на 10 років.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК ОБОЛОНЬ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель торгівлі на вул. Героїв 
Дніпра, 41 (літ. Н) в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22074
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ
ГРУП» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування виробничо-лабораторного комплексу 
підприємства у пров. Куренівському, 15 в Оболонському 
районі м. Києва», ПР-12491 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-36/ПР).

Земельна ділянка площею 0,4989 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо-лабораторного 
комплексу підприємства у пров. Куренівському, 15 в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5530
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
підстанції «Оболонська» та району кабельних мереж 
«Північний» (ПС «Оболонська» та РКМ «Північний») на 
вул. Маршала Малиновського, 4-а (літ. А, Б, В, Г, Д, Е) в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-8355 від 11.01.2016 
(доручення Київського міського голови від 13.01.2016
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№08/231-398/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14095 щодо надання 
р о з’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 2,5350 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції 
«Оболонська» та району кабельних мереж «Північний» (ПС «Оболонська» та 
РКМ «Північний») на вул. Маршала Малиновського, 4-а (літ. А, Б, В, Г, Д, Е) в 
Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7480
Проект рішення «Про передачу громадянам Силенко Олені

03.10.2017 Анатоліївні та Лємпєрт Андрію Марковичу земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежилої 
будівлі (складу) та виробничого приміщення (пекарні) на 
просп. Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському 
районі м. Києва», ПР-13698 від 14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017 №08/231-1630/ПР).

Земельна ділянка площею 0,7083 га (зокрема громадянці Силенко Олені 
Анатоліївні -  1/2 земельної ділянки, громадянину Лємпєрт Андрію Марковичу 
-  1/2 земельної ділянки) - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянам 
Силенко Олені Анатоліївні та Лємпєрт Андрію Марковичу земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування нежилої будівлі (складу) та виробничого
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приміщення (пекарні) на просп. Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 26.4.15 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу громадянам Силенко Олені Анатоліївні 
та Лємпєрт Андрію Марковичу земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування нежилої будівлі (складу) та виробничого приміщення (пекарні) на 
просп. Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.4.15 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу громадянам Силенко Олені 
Анатоліївні та Лємпєрт Андрію Марковичу земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування нежилої будівлі (складу) та виробничого приміщення 
(пекарні) на просп. Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському районі 
м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянам Силенко 
Олені Анатоліївні та Лємпєрт Андрію Марковичу земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування нежилої будівлі (складу) та виробничого 
приміщення (пекарні) на просп. Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському 
районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.
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26.4.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5445
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 
«Г арнізонна» на просп. Повітрофлотському, 94-А (літ. Н) 
у Солом’янському районі м. Києва», ПР-8638 від 03.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.02.2016 №08/231-693/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14127 щодо 
надання роз ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від 
12.09.2017№08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,3271 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Гарнізонна» на 
просп. Повітрофлотському, 94-А (літ. Н) у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.17. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5482
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 
«Солом’янська» на вул. Івана Клименка, 3 (літ. Б, В, Г, Д) 
у Солом’янському районі м. Києва», ПР-8753 від 08.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.02.2016 №08/231-845/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 26.06.2017 вх. №08/22222 щодо 
надання р о з ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
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Земельна ділянка площею 0,7034 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Солом’янська» на 
вул. Івана Клименка, 3 (літ. Б, В, Г, Д) у Солом’янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8230
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Борщагівській, 143-а у 
Солом'янському районі м. Києва», ПР-14263 від 22.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.09.2017 №08/231-2288/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1671 га - в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
вул. Борщагівській, 143-а у Солом'янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 26.4.18 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

12.09.2017№08/284-123 з протоколу № 17 від 11.09.2017).

100



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на вул. Борщагівській, 143-а у
Солом'янському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.4.18 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку на вул. Борщагівській, 143-а у 
Солом'янському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на
вул. Борщагівській, 143-а у Солом'янському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.4.19. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7198
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації виробничої будівлі на 
бульв. Вацлава Гавела, 6 (корпус 7, літ. «И») у 
Солом'янському районі м. Києва», ПР-12492 від 04.01.2017 
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-82/ПР).

Відповідно до витягу від 06.03.2017 №08/286-98 з протоколу 
№3 від 22.02.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 
ухвалили направити проект рішення суб ’єкту подання на 
доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,2467 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 
ФІРМА «КОЛОРИТ» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
виробничої будівлі на бульв. Вацлава Гавела, 6 (корпус 7, літ. «И») у 
Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

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

Рішення не прийнято.

26.4.20. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8113
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки

03.10.2017 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАРКЕТПЛЮС» для експлуатації та обслуговування 
будівлі магазину на просп. Перемоги, 129 у
Святошинському районі м. Києва», ПР-13699 від 14.07.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017 №08/231-1623/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,0860 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТПЛЮС» 
для експлуатації та обслуговування будівлі магазину на просп. Перемоги, 129 
у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.4.21. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8401
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки

03.10.2017 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТУПОЛЕВА ІНВЕСТ» для експлуатації та 
обслуговування магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Якуба Коласа, 3/1 у 
Святошинському районі м. Києва», ПР-14278 від 25.09.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.09.2017 №08/231-2287/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0904 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУПОЛЕВА 
ІНВЕСТ» для експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Якуба Коласа, 3/1 у Святошинському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 26.4.21 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУПОЛЕВА ІНВЕСТ» для експлуатації 
та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів на 
вул. Якуба Коласа, 3/1 у Святошинському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.4.21 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУПОЛЕВА ІНВЕСТ» для 
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Якуба Коласа, 3/1 у Святошинському районі м. Києва». 

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУПОЛЕВА 
ІНВЕСТ» для експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Якуба Коласа, 3/1 у Святошинському районі 
м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.4.22. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7133
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки

03.10.2017 приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»
для обслуговування та експлуатації магазину на
просп. Леся Курбаса, 15а (літ. А) у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-13281 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1053/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики з урахуванням рекомендацій надавати при купівлі товарів 
в мережі магазинів «Сільпо Рітейл» знижку від 3% до 7% за 
карткою киянина соціально незахищеним верствам населення (витяг 
№08/286-231 від 24.05.2017 з протоколу №7 засідання цієї комісії від
17.05.2017).

Земельна ділянка площею 0,3184 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» для обслуговування 
та експлуатації магазину на просп. Леся Курбаса, 15а (літ. А) у 
Святошинському районі м. Києва» та направлення рекомендацій постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики, викладених у  витязі №08/286-231 від 24.05.2017 з 
протоколу № 7 засідання цієї комісії від 17.05.2017, приватному 
акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Рішення не прийнято.

26.4.23. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21584
Проект рішення «Про надання Національній академії

03.10.2017 прокуратури України земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування навчального корпусу та господарських
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будівель на вул. Мельникова, 81-б у Шевченківському 
районі м. Києва», ПР-13140 від 24.03.2017
(доручення Київського міського голови від 27.03.2017 
№08/231-810/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім 'ї, молоді та спорту.

Земельні ділянки площами 0,1399 га та 0,2149 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Дворніков В. М.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Національній 
академії прокуратури України земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування навчального корпусу та господарських будівель на 
вул. Мельникова, 81-б у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи):

26.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22915
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 громадянину Піковеру Юрію Михайловичу земельної
ділянки для розміщення оздоровчої бази на 26-му
кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі
м. Києва», ПР-13376 від 03.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1163/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 1,7493 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Піковеру Юрію Михайловичу земельної ділянки для розміщення оздоровчої 
бази на 26-му кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е. , 
Римаренко С. Г.), «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7894
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТВЕСТ»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 
об’єкта транспортної інфраструктури (крім об’єктів 
дорожнього сервісу) на вул. Канальній у Дарницькому 
районі м. Києва», ПР-13902 від 21.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1866/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв язку та 
реклами.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельні ділянки площами 0,0656 га та 0,0614 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «СТАРТВЕСТ» земельних ділянок для 
експлуатації та обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури (крім 
об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Канальній у Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8009
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «УКРДОР
КОМПЛЕКТ» земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами 
громадського обслуговування та паркінгами на 
вул. Причальній, 1/5 у Дарницькому районі м. Києва»,

106



ПР-14137 від 13.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2135/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,3462 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «УКРДОР КОМПЛЕКТ» земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами громадського 
обслуговування та паркінгами на вул. Причальній, 1/5 у Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7205
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017-04.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «КРУАЗЕТ»
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-громадського комплексу у складі 
багатоповерхових житлових будинків, торгово- 
розважального та офісного центрів на вул. Причальній, 11 
у Дарницькому районі м. Києва», ПР-13971 від 31.08.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.09.2017 №08/231-1975/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельні ділянки площами 3,0722 га та 0,9532 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КРУАЗЕТ» земельних ділянок для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-громадського 
комплексу у складі багатоповерхових житлових будинків, торгово-
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розважального та офісного центрів на вул. Причальній, 11 у Дарницькому 
районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

На продовженні засідання постійної комісії 04.10.2017 голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію 
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Турця В. В. щодо 
повернення до обговорення питання 26.5.4 порядку денного: повторний 
розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «КРУАЗЕТ» земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-громадського комплексу у складі багатоповерхових 
житлових будинків, торгово-розважального та офісного центрів на 
вул. Причальній, 11 у Дарницькому районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.5.4 порядку денного: 
повторний розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «КРУАЗЕТ» земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-громадського комплексу у складі 
багатоповерхових житлових будинків, торгово-розважального та офісного 
центрів на вул. Причальній, 11 у Дарницькому районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Меліхова Т. І., Негрич М. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КРУАЗЕТ» земельних ділянок для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-громадського 
комплексу у складі багатоповерхових житлових будинків, торгово- 
розважального та офісного центрів на вул. Причальній, 11 у Дарницькому 
районі м. Києва» з рекомендаціями секретаря постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., а саме: доповнити цільове
призначення земельних ділянок після слів «багатоповерхових житлових 
будинків» словами «та дошкільного навчального закладу», оскільки 
розміщення такого закладу передбачено детальним планом території в
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районі Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспекту Петра 
Григоренка в Дарницькому районі м. Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 06.07.2017 №691/2853.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Меліхова Т. І., Негрич М. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7560
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-
РЕГІОН» земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури 
(заїздів та виїздів на автозаправну станцію) на 
просп. Броварському, 105 у Деснянському районі 
м. Києва», ПР-12765 від 07.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.02.2017 №08/231-363/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань транспорту, зв язку та реклами.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» від 21.03.2017 №08/5100 щодо надання 
оригіналу проекту рішення суб'єкту подання для подальшого 
направлення його до відповідних структурних підрозділів Київської 
міської ради.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.07.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення прийнято не 
було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» 17.08.2017 вх. №08/14351 щодо розгляду 
справи.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії.

Земельні ділянки площами 0,0402 га та 0,0536 га в межах червоних ліній -  в 
оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» земельних ділянок для 
експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (заїздів
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та виїздів на автозаправну станцію) на просп. Броварському, 105 у 
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  2 (Старовойт В. М., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

26.5.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22901
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 громадянину Піковеру Юрію Михайловичу земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування спортивно- 
оздоровчого комплексу з дебаркадером, автостоянкою та 
адмінбудинком на Набережно-Печерській дорозі, 5 у 
Печерському районі м. Києва», ПР-13375 від 28.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 28.04.2017 №08/231-1131/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельні ділянки площами 0,1188 га та 0,0013 га -  в оренду на 15 років. 

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину 
Піковеру Юрію Михайловичу земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу з дебаркадером, 
автостоянкою та адмінбудинком на Набережно-Печерській дорозі, 5 у 
Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

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

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. повторно виніс на 
голосування пропозицію першого заступника голови постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування (з питань землекористування) Кісільова І. П. щодо 
підтримки проекту рішення «Про передачу громадянину Піковеру Юрію 
Михайловичу земельних ділянок для експлуатації та обслуговування спортивно-
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оздоровчого комплексу з дебаркадером, автостоянкою та адмінбудинком на 
Набережно-Печерській дорозі, 5 у Печерському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Піковеру Юрію Михайловичу земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу з дебаркадером, 
автостоянкою та адмінбудинком на Набережно-Печерській дорозі, 5 у 
Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6964
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 Центральному парку культури і відпочинку м. Києва
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва «Хрещатий», 
«Міський сад», «Маріїнський» з обслуговуванням споруд 
рекреаційного призначення на Володимирському узвозі, 2 
у Печерському районі м. Києва», ПР-9044 від 24.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.02.2016 №08/231-1095/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016 
ухвалили підтримати проект рішення. А також для вивчення 
питання щодо оформлення Центральному парку культури і 
відпочинку м. Києва земельних ділянок, справи щодо оформлення 
яких знаходяться на опрацюванні в Департаменті земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), створити робочу групу у  складі 
депутатів постійної комісії Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., 
Рослякова В. В. із залученням депутата Київської міської ради 
Діденка Я. О. та представників Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення 
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
культури, туризму та інформаційної політики та згідно з витягом 
№08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 
політики ухвалено відхилити винесення на розгляд пленарного 
засідання Київської міської ради проекту рішення та 
рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) підготувати проект рішення з урахуванням
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клопотання комунального підприємства по утриманню зелених 
насаджень Печерськогорайону м. Києва.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Центрального парку культури і відпочинку м. Києва Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 03.08.2017 вх. №08/13576 з 
проханням направити справу до управління організаційного та 
документального забезпечення діяльності Київської міської ради для 
включення його до порядку денного пленарного засідання Київської 
міської ради.

Земельна ділянка загальною площею 26,7199 га, у тому числі: площами 
19,1085 га, 6,4978 га, 0,2803 га, 0,0153 га, 0,8180 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Рудь М. М.

УХВАЛИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань екологічної політики, викладений у  протоколі №15 від 06.09.2017 
засідання цієї комісії (витяг №08/288/03-15/44), та повторно підтримати 
проект рішення «Про передачу Центральному парку культури і відпочинку 
м. Києва земельних ділянок для експлуатації та обслуговування парків- 
пам'яток садово-паркового мистецтва «Хрещатий», «Міський сад», 
«Маріїнський» з обслуговуванням споруд рекреаційного призначення на 
Володимирському узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22808
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 громадянину Галіку Володимиру Олександровичу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
нежитлового будинку - виставкового салону-магазину на 
вул. Набережно-Луговій, 2 (літ. В) у Подільському районі 
м. Києва», ПР-12789 від 09.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 20.02.2017 №08/231-402/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 
(витяг від 12.04.2017 №08/286-160 з протоколу №5 від 29.03.2017).

З урахуванням листа Генеральної прокуратури України від
24.04.2017 вх. №08/Г-4307 щодо розгляду звернення Галіка В. О.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
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надання акта обстеження існуючого стану земельної ділянки з 
обов ’язковим зазначенням інформації щодо цільового використання 
земельної ділянки та надання матеріалів фотофіксації.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.09.2017 №057027-16054 щодо надання акта обстеження 
земельної ділянки та матеріалів фотофіксації.

Земельна ділянка площею 0,1541 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладений в 
протоколі №5 засідання цієї комісії від 29.03.2017 (витяг №08/286-160 від 
12.04.2017), та підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Галіку Володимиру Олександровичу земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування нежитлового будинку - виставкового салону-магазину на 
вул. Набережно-Луговій, 2 (літ. В) у Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4684
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування трансформаторної 
підстанції на вул. Миру у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-8546 від 27.01.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.01.2016 №08/231-600/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №14119 до надання 
р о з’яснень по розгляду справи.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, 
відповідно до якого проект рішення відхилено.
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Земельна ділянка площею 0,4143 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування трансформаторної підстанції на вул. Миру у Святошинському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22827
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ІЗУМРУД» для 
експлуатації та обслуговування адміністративно- 
виробничих і господарських будівель та споруд на 
вул. Сім'ї Сосніних, 11 у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-12194 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4851/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 02.02.2017 №08/286-25 з протоколу №1 від
25.01.2017)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за відхилення проекту рішення рішення прийнято 
не було.

Земельна ділянка площею 2,8689 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД 
«ІЗУМРУД» для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих 
і господарських будівель та споруд на вул. Сім'ї Сосніних, 11 у 
Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.5.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23368
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» для 
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Г енерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва»,
ПР-13515 від 25.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.05.2017 №08/231-1344/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд на засідання комісії 19.09.2017, 
оскільки проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики. На засіданні постійної комісії під час голосування за 
підтримку проекту рішення рішення прийнято не було.

Земельна ділянка площею 0,0737 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Римаренко С. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва»; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Римаренка С. Г. 
щодо відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва».

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., 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 підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Римаренка С. Г. щодо відхилення проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ- 
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., 
Зубко Ю. Г., Шарій В. В.), «проти» -  немає, «утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., 
Турець В. В., Михайленко В. О., Кісільов І. П.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та 
обслуговування магазину на вул. Г енерала Потапова, 2 у Святошинському районі 
м. Києва».

Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ- 
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., 
Зубко Ю. Г., Шарій В. В.), «проти» -  немає, «утрималось» -  1 (Турець В. В.). 

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Кісільов І. П., Баленко І. М. ,Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.
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Рішення не прийнято.

26.5.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7837
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУД»
земельної ділянки для реконструкції та обслуговування 
виробничої бази на вул. Михайла Максимовича, 28 у 
Солом’янському районі м. Києва», ПР-12956 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 02.03.2017 №08/231-557/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг №08/286-165 від 12.04.2017 з протоколу №5 від
29.03.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №172 від
28.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, 
викладений у  витязі №08/286-165 від 12.04.2017 з протоколу №5 від 
29.03.2017, та підтримати проект рішення з рекомендаціями: 
змінити термін оренди на 15 років.

Земельна ділянка площею 0,3000 га -  в оренду на 49 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у  протоколі засідання 
робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №172 від 28.09.2017), відхилити 
висновок постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, викладений в протоколі №5 
від 29.03.2017 засідання цієї комісії (витяг №08/286-165 від 12.04.2017), та 
підтримати проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТЕХНОБУД» земельної ділянки для реконструкції та 
обслуговування виробничої бази на вул. Михайла Максимовича, 28 у 
Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: у  пункті два 
проекту рішення слова та цифри «в оренду на 49 років» замінити словами 
та цифрами «в оренду на 15років».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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Кадастрова справа Д-7545
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та 
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури 
(заїздів та виїздів на автозаправну станцію) на 
вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва», 
ПР-12804 від 15.02.2017
(доручення Київського міського голови від 16.02.2017 
№08/231-422/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань транспорту, зв язку та реклами

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» від 21.03.2017 №08/5102 щодо 
надання оригіналу проекту рішення суб 'єкту подання для 
подальшого направлення його до відповідних структурних 
підрозділів Київської міської ради та від 17.08.2017 вх. №08/14351 
щодо розгляду справи.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0167 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Доценко М., Михайленко В. О.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Михайленка В. О. повернути проект рішення «Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для 
експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (заїздів 
та виїздів на автозаправну станцію) на вул. Оранжерейній, 1 у 
Шевченківському районі м. Києва» разом з матеріалами кадастрової справи 
Д-7545 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 
доопрацювання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.5.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23854
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІБО МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»

26.5.13. СЛУХАЛИ:

03.10.2017
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для експлуатації та обслуговування будинку, офісних 
приміщень на бульв. Тараса Шевченка, 26/4б у 
Шевченківському районі м. Києва», ПР-13984 від 04.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.09.2017 №08/231-2000/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.09.2017 під час голосування за підтримку та за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,0276 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІБО 
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» для експлуатації та обслуговування будинку, офісних 
приміщень на бульв. Тараса Шевченка, 26/4б у Шевченківському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8197
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для експлуатації та 
обслуговування закладу громадського харчування на 
просп. Перемоги, 84-в у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-14138 від 13.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2134/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,0491 га, в тому числі площею 0,0015 га в межах 
червоних ліній -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на 
просп. Перемоги, 84-в у Шевченківському районі м. Києва».

119



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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.5.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7338
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

03.10.2017 земельної ділянки Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА
ГРУПА» для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Івана Франка, 42 (літера 
«Б») у Шевченківському районі м. Києва»,
ПР-11606 від 28.09.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.10.2016 №08/231-4087/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.

Виносився на повторний розгляд 19.09.2017 згідно з витягом від
31.08.2017 №08/292-408 з протоколу №16 від 31.08.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму 
та інформаційної політики, відповідно до якого рекомендовано 
підтримати проект рішення. Під час голосування за підтримку та 
за відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,0637 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Івана Франка, 42 (літера «Б») у 
Шевченківському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

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

120



Кадастрова справа А-23303
Про поновлення приватному підприємству «Фортуна-ХХІ» 
на 10 років договору оренди земельної ділянки від
30.03.2007 №79-6-00491 площею 5,7839 га для
експлуатації, обслуговування та розширення комплексу по 
розведенню, вирощуванню та вилову цінних порід риби на 
вул. Промисловій, 4д у Голосіївському районі м. Києва 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 30.05.2017 №08/9633).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту висновку про поновлення
приватному підприємству «Фортуна-ХХІ» на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 30.03.2007 №79-6-00491 площею 5,7839 га для 
експлуатації, обслуговування та розширення комплексу по розведенню, 
вирощуванню та вилову цінних порід риби на вул. Промисловій, 4д у 
Голосіївському районі м. Києва.

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенка О. Г., Картавого І. Л., Петровця О. Ф. 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 Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.6.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22025
Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

03.10.2017 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 
10 років договору оренди земельної ділянки від 27.03.2006 
№79-6-00399 площею 0,1143 га для будівництва житлового 
комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Академіка Вільямса у Голосіївському 
районі м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/15684).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
у  поновленні на 10 років договору оренди земельної ділянки від 27.03.2006 
№79-6-00399 площею 0,1143 га для будівництва житлового комплексу з 
об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вул. Академіка 
Вільямса у Голосіївському районі м. Києва; 

друга - щодо поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 10 років договору оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006 №79-6-00399 площею 0,1143 га для будівництва 
житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Академіка Вільямса у Г олосіївському районі м. Києва.

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у  поновленні на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 27.03.2006 №79-6-00399 площею 0,1143 га для 
будівництва житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, 
соціального призначення на вул. Академіка Вільямса у Г олосіївському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  3 
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Росляков В. В.), «утрималось» -  6 
(Кісільов І. П., Баленко І. М., Негрич М. М., Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 10 років договір оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006 №79-6-00399 площею 0,1143 га для будівництва 
житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Академіка Вільямса у Г олосіївському районі м. Києва.
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2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №79-6-00399 на 10 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.6.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22026
Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

03.10.2017 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 
10 років договору оренди земельної ділянки від 27.03.2006 
№79-6-00400 площею 0,0375 га для будівництва житлового 
комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Михайла Максимовича у 
Голосіївському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/15682).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування
Назаренка В. Е. щодо відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у  поновленні на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 27.03.2006 №79-6-00400 площею 0,0375 га для 
будівництва житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, 
соціального призначення на вул. Михайла Максимовича у Голосіївському 
районі м. Києва;

друга - щодо поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 10 років договору оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006 №79-6-00400 площею 0,0375 га для будівництва 
житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Михайла Максимовича у Г олосіївському районі м. Києва.

123



Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у  поновленні на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 27.03.2006 №79-6-00400 площею 0,0375 га для 
будівництва житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, 
соціального призначення на вул. Михайла Максимовича у Голосіївському 
районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  8 
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Непоп В. І., Михайленко В. О., Кісільов І. П., 
Зубко Ю. Г., Росляков В. В., Шарій В. В.), «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 10 років договір оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006 №79-6-00400 площею 0,0375 га для будівництва 
житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального 
призначення на вул. Михайла Максимовича у Г олосіївському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №79-6-00400 на 10 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.
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Кадастрова справа А-22590
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«АЖІКС» на 8 років 11 місяців та 25 днів договору оренди 
земельної ділянки від 18.09.2007 №63-6-00443 площею 
0,3700 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно-офісного центру на вул. Срібнокільській, 11 у 
Дарницькому районі м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/16080).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «АЖІКС» 
на 8 років 11 місяців та 25 днів договір оренди земельної ділянки від
18.09.2007 №63-6-00443 площею 0,3700 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельно-офісного центру на вул. Срібнокільській, 11 у 
Дарницькому районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.09.2007 №63-6-00443 на 8 років 11 місяців та 25 днів та привести умови 
договору у  відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому 
рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про
затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної 
власності у  місті Києві».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.6.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22216
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування трансформаторної 
підстанції на вул. Мічуріна у Печерському районі
м. Києва», ПР-11523 від 26.09.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 28.09.2016 №08/231-3990/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 26.06.2017 вх. №08/14169 щодо надання 
р о з’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального
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господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Проектом рішення передбачено: поновити до 31.12.2025 року договір 
оренди земельної ділянки від 19.10.2010 №82-6-00605 площею 0,0045 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВЕНЕРГО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції на вул. Мічуріна 
у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.6.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22217
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ

03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування трансформаторної 
підстанції у пров. Редутному, 5 у Печерському районі 
м. Києва», ПР-10483 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2832/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 26.06.2017 вх. №08/14167 щодо надання 
роз ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Проектом рішення передбачено: поновити до 31.12.2025 року договір 
оренди земельної ділянки від 19.10.2010 №82-6-00604 площею 0,0076 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про
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поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВЕНЕРГО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції у 
пров. Редутному, 5 у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.6.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22404
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі-

03.10.2017 підприємцю Савченко Діані Григорівні договору оренди
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
павільйону по продажу продуктів харчування та літнього 
майданчика на вул. Наталії Ужвій, 4 у Подільському 
районі м. Києва», ПР-12489 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-37/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 06.03.2017 №08/286-93 з протоколу №3 від 
22.02.2017).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 15.10.2010 №85-6-00491 площею 0,0343 га в межах 
червоних ліній.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Старовойт В. М.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Старовойта В. М. 
щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення фізичній особі- 
підприємцю Савченко Діані Григорівні договору оренди земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації павільйону по продажу продуктів 
харчування та літнього майданчика на вул. Наталії Ужвій, 4 у Подільському 
районі м. Києва»;

друга - щодо відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладеного 
в протоколі №3 засідання цієї комісії від 22.02.2017 (витяг №08/286-93 від 
06.03.2017), та поновлення фізичній особі-підприємцю Савченко Діані 
Григорівні на 5 років договору оренди земельної ділянки від 15.10.2010 
№85-6-00491 площею 0,0343 га для обслуговування та експлуатації 
павільйону по продажу продуктів харчування та літнього майданчика на 
вул. Наталії Ужвій, 4 у Подільському районі м. Києва.
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1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Старовойта В. М. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
фізичній особі-підприємцю Савченко Діані Григорівні договору оренди 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації павільйону по продажу 
продуктів харчування та літнього майданчика на вул. Наталії Ужвій, 4 у 
Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Міщенко О. Г., Турець В. В.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради
3 питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, 
викладеного в протоколі №3 засідання цієї комісії від 22.02.2017 (витяг 
№08/286-93 від 06.03.2017), та поновлення фізичній особі-підприємцю 
Савченко Діані Григорівні на 5 років договору оренди земельної ділянки від
15.10.2010 №85-6-00491 площею 0,0343 га для обслуговування та експлуатації 
павільйону по продажу продуктів харчування та літнього майданчика на 
вул. Наталії Ужвій, 4 у Подільському районі м. Києва, а також надання 
доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
15.10.2010 №85-6-00491 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Кісільов І. П., 
Михайленко В. О., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В.), «проти» -
4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., Римаренко С. Г.), 
«утрималось» -  2 (Баленко І. М., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.6.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20819
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Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
03.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ

«КИЇВМІСЬКБУД-2» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування гуртожитку на 
вул. Борщагівській, 171/18 у Солом'янському районі 
м. Києва», ПР-12559 від 05.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-67/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 25.07.2008 №72-6-00526 площею 0,3732 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» на 5 років договір оренди земельної ділянки від
25.07.2008 №72-6-00526 площею 0,3732 га для експлуатації та обслуговування 
гуртожитку на вул. Борщагівській, 171/18 у Солом'янському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
25.07.2008 №72-6-00526 на 5 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.6.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22819
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З

03.10.2017 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСОРТНАСІННЄОВОЧ» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування господарських 
будівель на вул. Народного ополчення, 15 у 
Солом'янському районі м. Києва та внесення змін до 
нього», ПР-12551 від 05.01.2017
(доручення Київського міського голови від 11.01.2017 
№08/231-95/ПР).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 20.02.2007 №72-6-00399 площею 0,6126 га 
та внести зміни до нього, а саме:
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- слова «ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСОРТНАСІННЄОВОЧ» замінити словами «ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСОРТНАСІННЄОВОЧ» 
у відповідних відмінках.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Чорний А. М.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСОРТНАСІННЄОВОЧ» договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування господарських будівель на вул. Народного 
ополчення, 15 у Солом'янському районі м. Києва та внесення змін до нього».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Міщенка О. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

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

26.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22959
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення

03.10.2017 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» договору оренди земельної 
ділянки для реконструкції, будівництва та експлуатації 
торговельного, розважального та офісного центру на 
просп. Степана Бандери, 15-а в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього», ПР-12917 від 22.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/231-525/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

130



Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 28.04.2012 № 78-6-00681 площею 0,1520 га в межах 
червоних ліній
та внести зміни до нього, а саме:

- слова та цифри «просп. Московський, 15-а» замінити словами та 
цифрами «просп. Степана Бандери, 15-а».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» договору 
оренди земельної ділянки для реконструкції, будівництва та експлуатації 
торговельного, розважального та офісного центру на просп. Степана Бандери, 
15-а в Оболонському 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., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18495
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА
«АТРІО» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування АЗК у 
комплексі (мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській в 
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього», 
ПР-8838 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 16.02.2016 №08/231-926/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 28.02.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту, 
зв язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 19.09.2017 згідно з витягом від
22.05.2017 №08/289-129 з протоколу №9 від 15.05.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 
зв язку та реклами, відповідно до якого проект рішення було знято з 
розгляду порядку денного. Під час голосування за підтримку та за 
відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної 
ділянки від 28.07.2009 №78-6-00601 площею 0,2226 га
та внести зміни до підпункту 2.1 пункту 2 договору оренди земельної ділянки 
від 28.07.2009 №78-6-00601, а саме:
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- слова «вул. Богатирська» замінити словами та цифрами 
«вул. Богатирська, 32-а».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі 
(мийка, СТО, мотель) на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва та 
внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.7.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23805
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

03.10.2017-04.10.2017 «Шпіль» на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 площею 0,7241 га для будівництва 
та реконструкції санаторно-курортного центру на 
вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/14611).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017
19.09.2017 під час голосування за поновлення договору оренди 
земельної ділянки рішення прийнято не було.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Дюжев С. А., Дворніков В. М., 
Картавий І. Л.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.щодо 
відмови товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» у  поновленні 
на 5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 
площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного 
центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва;

друга - щодо поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» на 
5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 
площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного 
центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва.

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування

132



Назаренка В. Е. щодо відмови товариству з обмеженою відповідальністю 
«Шпіль» у  поновленні на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції 
санаторно-курортного центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), 
«проти» -  4 (Міщенко О. Г., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Шарій В. В.), 
«утрималось» -  3 (Кісільов І. П., Баленко І. М., Михайленко В. О.). 

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Шпіль» на 5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 
№78-6-00506 площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно- 
курортного центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

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

Рішення не прийнято.

На продовженні засідання постійної комісії 04.10.2017 голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування пропозицію 
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Турця В. В. щодо 
повернення до обговорення питання 26.7.3 порядку денного: розгляд проекту 
висновку про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» на 
5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 площею 
0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного центру на 
вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 26.7.3 порядку денного: 
розгляд проекту висновку про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Шпіль» на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції
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санаторно-курортного центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської Марченко Р. В., Меліхова Т. І. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Турець В. В., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відмови товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» у  поновленні 
на 5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 
площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного 
центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва та надання 
доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
проект рішення про відмову у  поновленні договору оренди земельної 
ділянки;

друга - щодо поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» на 
5 років договору оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 
площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного 
центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва та надання 
доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відмови товариству з обмеженою відповідальністю 
«Шпіль» у  поновленні на 5 років договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції 
санаторно-курортного центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі 
м. Києва та надання доручення Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) підготувати проект рішення про відмову у  поновленні 
договору оренди земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  8.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 
Кісільов І. П., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Шпіль» 
на 5 років договір оренди земельної ділянки від 28.12.2007 №78-6-00506 
площею 0,7241 га для будівництва та реконструкції санаторно-курортного 
центру на вул. Курортній, 11 в Оболонському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
28.12.2007 №78-6-00506 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22426
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення

03.10.2017 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРАН ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування учбово-виробничої будівлі 
на просп. Леся Курбаса, 2-г у Святошинському районі 
м. Києва та внесення змін до нього», ПР-11988 від 07.11.2016 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 07.11.2016 №08/231-4534/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.05.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд 18.07.2017 згідно з витягом від
26.06.2017 №08/286-277 з протоколу №10 від 21.06.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий з рекомендацією укласти договір
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оренди земельної ділянки після сплати пайової участі на розвиток 
інфраструктури м. Києва. На засіданні комісії під час голосування 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії, на яке запросити заявника.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 28.10.2010 №75-6-00505 площею 0,5797 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова та цифри «просп. 50-річчя Жовтня» замінити словами «просп. Леся 

Курбаса» у відповідних відмінках;
- слова «для реконструкції, експлуатації та обслуговування учбово- 

виробничої будівлі» замінити словами «для експлуатації та обслуговування 
учбово-виробничої будівлі».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАН ПЛЮС» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
учбово-виробничої будівлі на просп. Леся Курбаса, 2-г у Святошинському 
районі м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф., 
Непоп В. І., Шарій В. В., Римаренко С. Г., Баленко І. М.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Кісільов І. П., Турець В. В., Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.7.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20558
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення

03.10.2017 товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародно-
діловий центр» договору оренди земельної ділянки на 
бульв. Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) у 
Шевченківському районі м. Києва», ПР-8649 від 03.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.02.2016 №08/231-722/ПР).

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання
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постійної комісії.
До постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «Міжнародно-діловий центр» від 01.09.2017 вх. №08/14943 з 
проханням збільшити термін оренди земельної ділянки до 15 років.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 29.02.2008 №91-6-00755 площею 0,0906 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Турець В. В., Картавий І. Л.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародно-діловий центр» договору оренди земельної 
ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) у 
Шевченківському районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Міжнародно-діловий центр» договору оренди 
земельної ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) у 
Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: у  пункті 
першому проекту рішення слова та цифри «Поновити на 10 років» 
змінити словами та цифрами «Поновити на 15 років», враховуючи 
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародно- 
діловий центр» від 01.09.2017 вх. №08/14943.

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародно-діловий центр» 
договору оренди земельної ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 28-30 
(вул. Пирогова, 10) у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., 
Старовойт В. М.), «проти» -  4 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Зубко Ю. Г., 
Непоп В. І.), «утрималось» -  1 (Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Міжнародно-діловий центр» договору оренди 
земельної ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) у 
Шевченківському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: у  пункті 
першому проекту рішення слова та цифри «Поновити на 10 років» 
змінити словами та цифрами «Поновити на 15 років», враховуючи 
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародно- 
діловий центр» від 01.09.2017 вх. №08/14943.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.8. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

26.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9676
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Олійник Валентині Г еоргіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Хортицькій, 5а у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13522 від 26.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.05.2017 №08/231-1363/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0861 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Олійник Валентині Георгіївні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Хортицькій, 5а у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

26.8.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9677
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянину Олійнику Володимиру Леонідовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Хортицькій, 5 у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13523 від 26.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.05.2017 №08/231-1361/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0860 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Олійнику Володимиру Леонідовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Хортицькій, 5 у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9250
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Капшученко Надії Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Ставковій, 11а у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13464 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1221/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Капшученко Надії Василівні для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Ставковій, 11а у Г олосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9651
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянам Івоніну Олександру Михайловичу та Івоніній
Олені Петрівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Передовій, 13 у Голосіївському районі м. Києва», 
ПР-13412 від 05.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1218/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянки Івоніної О. П. - 43/100 від 0,1000 га;
- частка громадянина Івоніна О. М. - 57/100 від 0,1000 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Івоніну Олександру Михайловичу та Івоніній Олені 
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Передовій, 13 у Голосіївському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9620
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянам Голоядову Олександру Федоровичу, Власенко
Тетяні Федорівні та Ковалю Андрію Васильовичу для
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будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Іртишській, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13436 від 10.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1219/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0628 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянина Г олоядова О.Ф. - 1/4 від 0,0628 га;
- частка громадянки Власенко Т. Ф. - 1/4 від 0,0628 га;
- частка громадянина Коваля А. В. - 1/2 від 0,0628 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Голоядову Олександру Федоровичу, Власенко 
Тетяні Федорівні та Ковалю Андрію Васильовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Іртишській, 1 у Голосіївському районі м. Києва».

2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка на вул. Іртишській, 
1 у  Голосіївському районі м. Києва до детального плану території в межах 
вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки у  Голосіївському районі 
м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.04.2017 
№141/2363, та яке її функціональне призначення.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8750
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Войтенко Тетяні Миколаївні для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Підлипка, 16-з у Дарницькому 
районі м. Києва», ПР-13453 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1223/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Войтенко Т. М. від 12.05.2017 вх. №08/В-4915 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».
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Земельна ділянка площею 0,0522 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Войтенко Тетяні Миколаївні для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Підлипка, 16-з у Дарницькому районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9653
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянину Захарову Олександру Олександровичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Рилєєва, 18-а у 
Подільському районі м. Києва», ПР-13410 від 05.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1217/ПР)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Захарова О. О. від 17.05.2017 вх. №08/3-5132 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0326 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Захарову Олександру Олександровичу для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Рилєєва, 18-а у Подільському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

142



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., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9594
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Дзюбенко Тетяні Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Рубежівській, 29 у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-13411 від 05.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1216/ПР)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Дзюбенко Т. П. від 10.07.2017 вх. №08/Д-7015 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0577 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Дзюбенко Тетяні Пилипівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Рубежівській, 29 у Святошинському районі м. Києва» з рекомендаціями, 
а саме: в назві та по тексту проекту рішення виключити з цільового 
призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи 
звернення Дзюбенко Т. П. від 10.07.2017 вх. №08/Д-7015.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.8.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9529
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

03.10.2017 громадянці Кавчак Олені Микитівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Ризькій, 27 у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-13326 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1104/ПР).
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Земельна ділянка площею 0,0741 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Кавчак Олені Микитівні для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Ризькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних 
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Старовойт В. М., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.9. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

26.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9192
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію

03.10.2017 земельної ділянки громадянці Гусаченко Тетяні
Олександрівні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва», 
ПР-9182 від 01.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1288/ПР)

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016
31.05.2016 та 14.03.2017увалено підтримати проект рішення, але не 
виносити його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської 
ради до затвердження детального плану території.

Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії
05.09.2017 згідно з листами Гусаченко Т. О. від 27.06.2017 
вх. №08/Г-6685 та 28.07.2017 вх. №08/Г-7497 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво». 
Ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії, на яке запросити заявника, враховуючи лист 
Гусаченко Т. О. від 05.09.2017 вх. №08/Г-8231 (е).

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Гусаченко Т. О. від 15.09.2017 вх. №08/Г-8467 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво» та з 
проханням запросити на засідання постійної комісії заявника.
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Земельна ділянка площею 0,0832 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Гусаченко Т. О., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування від 24.05.2016 
- 31.05.2016 та 14.03.2017 щодо підтримки проекту рішення «Про 
приватизацію земельної ділянки громадянці Гусаченко Тетяні Олександрівні 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва» та 
відкладення винесення його 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», взяти до уваги звернення Гусаченко Т. О. від
15.09.2017 вх. №08/Г-8467.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

26.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22033
Проект рішення «Про передачу громадянці Алтуховій

03.10.2017 Ірині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Рябова Олега, 64б 
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-14325 від 28.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 28.09.2017 №08/231-2315/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Алтуховій Ірині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Рябова Олега, 64б у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23316
Проект рішення «Про передачу громадянці Шпаковській

03.10.2017 Ірині Володимирівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 20-г 
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-13696 від 14.07.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017№08/231-1632/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Шпаковській Ірині Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Фестивальній, 20-г у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23315
Проект рішення «Про передачу громадянину Коваленку

03.10.2017 Олександру Юрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 
20-д у Голосіївському районі м. Києва»,
ПР-13690 від 14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017№08/231-1633/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Коваленку Олександру Юрійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 20-д у Г олосіївському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23314
Проект рішення «Про передачу громадянину

03.10.2017 Добровольському Віталію Вікторовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Фестивальній, 20-б у Г олосіївському районі 
м. Києва», ПР-13697 від 14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017№08/231-1631/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Добровольському Віталію Вікторовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 20-б у Г олосіївському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23313
Проект рішення «Про передачу громадянину Федорченку

03.10.2017 Сергію Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 
20-в у Голосіївському районі м. Києва», ПР-13695 від
14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017№08/231-1626/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Федорченку Сергію Олександровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Фестивальній, 20-в у Г олосіївському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22036
Проект рішення «Про передачу громадянину Баулі

03.10.2017 Володимиру Павловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Спокійній, 16-б у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13369 від 26.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 27.04.2017 №08/231-1102/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0955 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Баулі 
Володимиру Павловичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Спокійній, 16-б у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22666
Проект рішення «Про передачу громадянці Теплицькій

03.10.2017 Людмилі Олександрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 39-а у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13452 від 11.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1224/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Теплицької Л. О. від 30.06.2017 вх. №08/Т-6811 щодо розгляду справи.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Теплицькій Людмилі Олександрівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вітавській, 39-а у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22324
Проект рішення «Про передачу громадянину Осінському

03.10.2017 Вадиму Івановичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Любомирській у

149



Голосіївському районі м. Києва», ПР-13308 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1089/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Осінського В. І. від 12.06.2017 вх. №08/О-6157 щодо розгляду справи.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Дворніков В. М.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину 
Осінському Вадиму Івановичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Любомирській у Голосіївському районі м. Києва» та 
повернути його разом з матеріалами кадастрової справи А-22324 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для уточнення адреси 
земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22322
Проект рішення «Про передачу громадянину

03.10.2017 Смілянському Сергію Анатолійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Любомирській у Голосіївському районі м. Києва», 
ПР-13361 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1144/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Смілянського С. А. від 12.06.2017 вх. №08/С-6156 щодо розгляду 
справи.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину 
Смілянському Сергію Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Любомирській у Голосіївському районі м. Києва» та 
повернути його разом з матеріалами кадастрової справи А-22322 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
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ради (Київської міської державної адміністрації) для уточнення адреси 
земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22041
Проект рішення «Про передачу громадянці Антонюк Надії

03.10.2017 Василівні, члену садівничого товариства «Автомобіліст»
Дарницького району м. Києва у приватну власність 
земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Садовій, 50, діл. 41 у Дарницькому районі 
м. Києва», ПР-13370 від 26.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1095/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0543 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Антонюк Н. В., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Антонюк 
Надії Василівні, члену садівничого товариства «Автомобіліст» Дарницького 
району м. Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 41 у Дарницькому 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., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.10.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22696
Проект рішення «Про передачу громадянці Джегур Ользі

03.10.2017 Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній,
3-е у Дарницькому районі м. Києва», ПР-13399 від 04.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1162/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Джегур Ользі Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Малоземельній, 3-е 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., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23206
Проект рішення «Про передачу громадянину

03.10.2017 Незабитовському Леоніду Аполінарійовичу, члену
садівничого товариства «Озерне» Дарницького району 
м. Києва у приватну власність земельної ділянки для 
ведення колективного садівництва на вул. 1-ій Озерній, 
діл. 53 у Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-13448 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1226/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0505 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Незабитовському Леоніду Аполінарійовичу, члену садівничого товариства 
«Озерне» Дарницького району м. Києва у приватну власність земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 1-ій Озерній, діл. 53 у 
Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18571
Проект рішення «Про передачу громадянці Рудик Ірині

03.10.2017 Григорівні у приватну власність земельної ділянки для
152



будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 74 у 
Деснянському районі м. Києва», ПР-13362 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1098/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Дворніков В. М., Чорний А. М.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу громадянці Рудик 
Ірині Григорівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Радистів, 74 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

26.10.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22971
Проект рішення «Про передачу громадянину Шкреду

03.10.2017 Володимиру Миколайовичу, члену кооперативного
дачного товариства «Чорнобилець», у приватну власність 
земельної ділянки для колективного дачного будівництва 
на вул. 8-ма Лінія, діл. 69-в (урочище Наталка) в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-13803 від 28.07.2017 
(доручення Київського міського голови від 02.08.2017 
№08/231-1779/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Шкреда В. М. від 16.06.2017 вх. №08/Ш-6303 з проханням при 
розгляді та затвердженні проекту рішення слова «колективного 
дачного будівництва» замінити словами «експлуатації та 
обслуговування дачного будинку».

Земельна ділянка площею 0,0430 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Шкред В. М., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Шкреду Володимиру Миколайовичу, члену кооперативного дачного 
товариства «Чорнобилець», у приватну власність земельної ділянки для 
колективного дачного будівництва на вул. 8-ма Лінія, діл. 69-в (урочище 
Наталка) в Оболонському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: 
викласти цільове призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для
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експлуатації та обслуговування дачного будинку», враховуючи звернення 
Ш кредаВ. М. від 16.06.2017вх. №08/Ш-6303.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

В засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 03.10.2017 оголошену перерву до
04.10.2017 на 11:00.

Продовження засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування відбулося 04.10.2017 об 11:00 
в сесійній залі Київської міської ради.

26.11. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

26.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18631
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу

04-10-2017 громадянину Удоду Роману Олеговичу, члену
садівницького товариства «Будівельник-1» Дарницького 
району м. Києва, земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. 70-ій Садовій, діл. 109 у 
Дарницькому районі м. Києва», ПР-8697 від 05.02.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 08.02.2016 №08/231-754/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 22.03.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

Виносився на повторний розгляд 04.07.2017 згідно з витягом 
№08/288/03-12 з протоколу №12 від 07.06.2017 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, 
відповідно до якого проект рішення підтриманий.

Під час розгляду проект рішення було відкладено для розгляду 
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виносився на повторний розгляд 19.09.2017 згідно з 
протоколом засідання цієї робочої групи від 07.09.2017 (реєстр. 
№150 від 12.09.2017), відповідно до якого постійній комісії 
рекомендовано відхилити проект рішення та звернутися до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
підготовки проекту рішення про відмову в передачі. Під час 
голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.
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Земельна ділянка площею 0,0316 га -  в приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Недільський В., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Удоду Роману Олеговичу, члену садівницького товариства 
«Будівельник-1» Дарницького району м. Києва, земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. 70-ій Садовій, діл. 109 у Дарницькому 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 

Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.12. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради):

26.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22297
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської

04.10.2017 міської ради від 08.10.2015 № 152/2055 «Про передачу
СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» У 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
М. П. ШУЛЬГІНА» земельної ділянки для експлуатації 
житлових будинків (прибудинкова територія), громадська 
забудова у складі реалізації комплексної забудови кварталу 
ДПТ на вул. Академіка Заболотного, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-9980 від 18.05.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2249/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 08.10.2015 № 152/2055, а саме:
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- у пункті 2 цифри «8000000000:79:392:0262» замінити цифрами 
«8000000000:79:392:0162».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 08.10.2015 № 152/2055 "Про передачу
СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М. П. ШУЛЬГІНА» земельної ділянки для експлуатації житлових будинків 
(прибудинкова територія), громадська забудова у складі реалізації 
комплексної забудови кварталу ДПТ на вул. Академіка Заболотного, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва» разом з матеріалами кадастрової справи 
А-22297 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), оскільки в 
оригіналі рішення Київської міської ради від 08.10.2015 №152/2055, який 
зберігається в управлінні організаційного та документального 
забезпечення діяльності Київської міської ради, помилки в кадастровому 
номері немає.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 

Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.12.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23215
Проект рішення «Про внесення змін у рішення Київської

04.10.2017 міської ради від 28.07.2016 № 911/911 «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Березіній Євдокії Федорівні 
та Бондаренку Федору Федоровичу для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на Столичному шосе, 17 у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13328 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1101/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни у рішення Київської міської 
ради від 28.07.2016 № 911/911, а саме:

- у назві та у тексті рішення слова «Березіна Євдокія Федорівна» замінити 
словами «Шестопал Тетяна Олександрівна» у відповідних відмінках.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін у 
рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 911/911 «Про приватизацію

156



земельної ділянки громадянам Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку 
Федору Федоровичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 17 у Голосіївському 
районі м. Києва».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо того, чи було виконане рішення Київської міської ради від
28.07.2016 № 911/911 «Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку Федору Федоровичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на Столичному шосе, 17 у Голосіївському районі м. Києва».

3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 

Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.12.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1430
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до

04.10.2017 рішення Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412
«Про затвердження переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову», 
ПР-13834 від 02.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1801/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення прийнято не 
було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову» (із змінами і 
доповненнями) а саме, у пункті 7 у графі 4 «Орієнтовна площа земельної 
ділянки, га» цифри «0,2» замінити цифрами «0,38» та в графі 5 «Цільове 
призначення земельної ділянки» слова «адмінбудинок» замінити словами «для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з об'єктами 
соціально-побутового призначення».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. 
відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку земельних 
ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) суб'єктам 
підприємницької діяльності під забудову», повернути його разом з 
матеріалами кадастрової справи Є-1430 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання та не виносити на розгляд 
Київської міської ради до затвердження детального плану цієї території; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову» та надання доручення 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при 
розробці детального плану території врахувати інтереси киян - учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які 
загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України, 
та черговиків, які перебувають на квартирному обліку.

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову», повернути його разом з 
матеріалами кадастрової справи Є-1430 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання та не виносити на розгляд 
Київської міської ради до затвердження детального плану цієї території. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.), 
«проти» -  немає, «утрималось» -  9.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
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суб'єктам підприємницької діяльності під забудову» та надання доручення 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при 
розробці детального плану території врахувати інтереси киян - учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які 
загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України, 
та черговиків, які перебувають на квартирному обліку.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.12.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1429
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської

04.10.2017 міської ради від 04.04.2017 №55/2277 «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування 
кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня вул. Січневого 
Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва»,
ПР-13665 від 29.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.06.2017 №08/231-1560/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 04.04.2017 №55/2277, а саме:

- пункт 2 викласти в такій редакції:
- «Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 1 547 466,00 грн. (один 

мільйон п’ятсот сорок сім тисяч чотириста шістдесят шість гривень 00 
копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про вартість 
земельної ділянки від 14.06.2017)»;

- у пункті 3 цифри та слова «1 502 517,00 грн (один мільйон п ’ятсот дві 
тисячі п ’ятсот сімнадцять гривень 00 копійок)» замінити на цифри та 
слова «1 547 466,00 грн. (один мільйон п’ятсот сорок сім тисяч 
чотириста шістдесят шість гривень 00 копійок)»;

також внести зміни в додаток до вищезазначеного рішення, а саме:
- у рядках четвертому та п ’ятому абзацу першого пункту 5 цифри та 

слова «1 228 799,47 грн. (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч 
сімсот дев’яносто дев’ять гривень 47 копійок)» замінити на цифри та 
слова «1 273 748,47 грн (один мільйон двісті сімдесят три тисячі сімсот 
сорок вісім гривень, 47 копійок)»;

- у рядках 3 та 4 абзацу другого пункту 5 цифри та слова «614 399,74 грн 
(шістсот чотирнадцять тисяч триста дев’яносто дев’ять гривень 74
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копійки)» замінити на цифри та слова «636 874,24 грн (шістсот тридцять 
шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 24 копійки)»;

- у рядках 5 та 6 абзацу другого пункту 5 цифри та слова «614 399,73 грн 
(шістсот чотирнадцять тисяч триста дев’яносто дев’ять гривень 73 
копійки)» замінити на цифри та слова «636 874,23 грн. (шістсот 
тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 23 копійки)».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 04.04.2017 №55/2277 «Про продаж земельної 
ділянки підприємству громадського харчування у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та 
обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня вул. Січневого 
Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.12.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23063
Проект рішення «Про внесення змін у рішення Київської

04.10.2017 міської ради від 16.07.2015 № 692/1556 «Про
приватизацію земельної ділянки громадянам Новіковій 
Вірі Миколаївні та Балабанову Володимиру 
Олександровичу для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Карла Маркса, 88-88-а у Солом'янському районі 
м. Києва», ПР-13119 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-783/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни у рішення Київської міської 
ради від 16.07.2015 № 692/1556 «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Новіковій Вірі Миколаївні та Балабанову Володимиру 
Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 88-88-а у 
Солом'янському районі м. Києва», а саме:

- пункт 1 викласти у такій редакції: «Передати громадянину Балабанову 
Володимиру Олександровичу у приватну власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 8000000000:72:572:0111) із земель 
комунальної власності територіальної громади міста Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
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і споруд на вул. Карла Маркса, 88-88а у Солом'янському районі 
м. Києва»;

- у пункті 2 слова «Новіковій Вірі Миколаївні» виключити;
- назву рішення Київської міської ради від 16.07.2015 № 696/1556, 

викласти у такій редакції: «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Балабанову Володимиру Олександровичу для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Карла Маркса, 88-88-а у Солом'янському районі м. Києва».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у рішення 
Київської міської ради від 16.07.2015 № 692/1556 «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Новіковій Вірі Миколаївні та Балабанову 
Володимиру Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 88-88-а у 
Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26.12.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22654
Проект рішення «Про внесення змін у рішення Київської

04.10.2017 міської ради від 28.05.2009 № 591-2/1647 «Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд у Солом'янському районі м. Києва», 
ПР-12461 від 29.12.2016
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-27/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни у рішення Київської міської 
ради від 28.05.2009 № 591-2/1647, а саме:

- слова «Клочко Андрій Володимирович» замінити словами «Герасимова 
Алла Юріївна».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін у рішення 
Київської міської ради від 28.05.2009 № 591-2/1647 «Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

26.12.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1401
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін

04.10.2017 до рішення Київської міської ради від 26.04.2007
№487/1148 «Про затвердження переліку земельних 
ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах 
(аукціонах, конкурсах та продажу права оренди) під 
забудову», ПР-12999 від 03.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.03.2017 №08/231-648/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами у  з в ’язку з 
відсутністю детального плану території в районі
місцезнаходження даного об ’єкта (витяг від 19.06.2017 
№08/289-161 з протоколу №11 від 31.05.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення прийнято 
не було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 26.04.2007 № 487/1148 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах 
(аукціонах, конкурсах та продажу права оренди) під забудову» (із змінами і 
доповненнями), а саме:

- у пункті 5 у графі 4 «Орієнтовна площа земельної ділянки, га» цифри 
«0,54» замінити цифрами «0,35» та в графі 5 «Попереднє цільове 
призначення земельної ділянки» слова «для розміщення тимчасової 
автостоянки» замінити словами «для будівництва, експлуатації та 
обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений в протоколі №11 
засідання цієї комісії від 31.05.2017 (витяг №08/289-161 від 19.06.2017), 
відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 26.04.2007 №487/1148 «Про затвердження переліку земельних 
ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах (аукціонах, 
конкурсах та продажу права оренди) під забудову».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

26.12.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1426
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін

04.10.2017 до рішення Київської міської ради від 28.09.2006
№ 59/116 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах 
та конкурсах) під забудову», ПР-13835 від 02.08.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1808/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
05.09.2017 під час голосування за підтримку проекту рішення 
рішення прийнято не було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 28.09.2006 № 59/116 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах 
та конкурсах) під забудову» (із змінами і доповненнями) а саме, у пункті 8 в 
графі 5 «Попереднє цільове призначення земельної ділянки» слова «для 
будівництва та експлуатації закладу торгівлі» замінити словами «для 
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з вбудовано-прибудованими торговельними та соціально-побутовими 
приміщеннями та підземним паркінгом».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 28.09.2006 № 59/116 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах 
та конкурсах) під забудову».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

26.13. Розгляд кадастрових справ (відмова у  передачі земельних ділянок та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок):
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26.13.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23497
Проект рішення «Про відмову у передачі громадянину

04.10.2017 Велікдану Дмитру Олександровичу у власність земельної
ділянки на вул. Піхотній, 2в у Подільському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13378 від 03.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1161/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0500 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у передачі 
громадянину Велікдану Дмитру Олександровичу у власність земельної 
ділянки на вул. Піхотній, 2в у Подільському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

26.13.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22120
Проект рішення «Про розірвання договору оренди

04.10.2017 земельної ділянки від 18.11.2004 № 85-6-00159 (зі
змінами), укладеного між Київською міською радою та 
Центральним регіональним управлінням громад 
Свідомості Крішни для будівництва, експлуатації та 
обслуговування господарських будівель у 
пров. Зоряному, 12а у Подільському районі міста Києва та 
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 
можливості їх продажу (або продажу права їх оренди) на 
земельних торгах», ПР-12431 від 26.12.2016
(доручення Київського міського голови від 13.01.2017 
№08/231-125/ПР).

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної ділянки 
від 18.11.2004 № 85-6-00159 (зі змінами) площею 0,3095 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 18.11.2004 № 85-6-00159 (зі змінами), укладеного між 
Київською міською радою та Центральним регіональним управлінням громад 
Свідомості Крішни для будівництва, експлуатації та обслуговування 
господарських будівель у пров. Зоряному, 12а у Подільському районі міста
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Києва та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості 
їх продажу (або продажу права їх оренди) на земельних торгах». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

27. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
27.1. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - громадяни):

27.1.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29028
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ткачук Наталії Олександрівні на 
вул. Любомирській, 19-г у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13041 від 06.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-696/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Голосували: за підтримку проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Ткачук Наталії Олександрівні на вул. Любомирській, 19-г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення не прийнято.

27.1.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29446
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Паніну Олександру Валерійовичу у 
пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для
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будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13215 від 06.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.04.2017 №08/231-924/ПР).

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 
громадянину Паніну Олександру Валерійовичу у пров. Залужному у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28965
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гріденку Богдану Євгеновичу на 
вул. Свято-Георгіївській, 25 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12872 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-451/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гріденку Богдану Євгеновичу на вул. Свято-Георгіївській, 25 у
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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 Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

27.1.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29373
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Папузі Віктору Володимировичу на 
вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13247 від 10.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.04.2017 №08/231-995/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Папузі 
Віктору Володимировичу на вул. Свято-Г еоргіївській у Г олосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки зазначена земельна ділянка відноситься до 
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених 
насаджень загального користування відповідно до Програми розвитку 
зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених 
насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 (зі змінами).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

27.1.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29188
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Міщенко Тетяні Анатоліївні на 
вул. Старообухівській, 4 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13208 від 04.04.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.04.2017 №08/231-902/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Міщенко 
Тетяні Анатоліївні на вул. Старообухівській, 4 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

27.1.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29176
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Прохоренко Вірі Анатоліївні на 
вул. Старообухівській, 4 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13207 від 04.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.04.2017 №08/231-901/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Прохоренко Вірі Анатоліївні на вул. Старообухівській, 4 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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27.1.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28801
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ліпінській Ганні Михайлівні на 
вул. Малоземельній, 3-є у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12857 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-503/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Ліпінській Ганні Михайлівні на вул. Малоземельній, 3-є у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28882
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шеповалову Анатолію Івановичу на 
вул. Польовій, 18-а у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12971 від 24.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-566/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 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 Шеповалову Анатолію Івановичу на вул. Польовій, 18-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».
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2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19303
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Онищенку Максиму Михайловичу на 
вул. Березневій, 88-а у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12858 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-457/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Онищенку Максиму Михайловичу на вул. Березневій, 88-а у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19461
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мартиненко Ярославі Юріївні на 
вул. Березневій, 88 у Дарницькому районі м. Києва для
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будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12856 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-458/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Мартиненко Ярославі Юріївні на вул. Березневій, 88 у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28829
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бондаренко Любові Петрівні на вул. Садовій, 
77 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 
індивідуального садівництва», ПР-12969 від 24.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-565/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 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 Бондаренко Любові Петрівні на вул. Садовій, 77 у Дарницькому 
районі м. Києва для ведення індивідуального садівництва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

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

171



Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28889
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Матвієнко Ірині Володимирівні у
пров. Боровому, 4-а у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-12970 від 24.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-564/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Матвієнко Ірині Володимирівні у пров. Боровому, 4-а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28507
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Букіній Олені Віталіївні у пров. Василя Кука,
5-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13045 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-694/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Букіній 
Олені Віталіївні у пров. Василя Кука, 5-б у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає затвердженого 
детального плану або плану зонування цієї території відповідно до статті 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28822
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Семенко Людмилі Леонідівні на 
вул. Воровського, 8 у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13074 від 06.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-710/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Семенко 
Людмилі Леонідівні на вул. Воровського, 8 у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає затвердженого 
детального плану або плану зонування цієї території відповідно до статті 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28902
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Вдовиченку Андрію Анатолійовичу у 
пров. 5-му Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12877 від 20.02.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-455/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Київського міського центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції від 02.10.2017 вх. №08/16715 щодо 
надання відмови по даній справі.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Вдовиченку Андрію Анатолійовичу у пров. 5-му Садовому, 21 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки рішенням Київської 
міської ради від 10.02.2017 №901/1905 вже надано дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки іншій 
особі -  громадянці Горяйновій С. М. як члену сім’ї  загиблого киянина -  
учасника антитерористичної операції на сході України.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28786
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Іванову Арсенію Андрійовичу на вул. Свято- 
Троїцькій, 39-а (урочище Толока) у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13075 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-711/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Іванову Арсенію Андрійовичу на вул. Свято-Троїцькій, 39-а 
(урочище Толока) у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», оскільки 
на зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального плану або

174



плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

27.1.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27907
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федоренку Олександру Григоровичу на 
вул. Карла Маркса, 32 у Деснянському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12864 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-459/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 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 Федоренку Олександру Григоровичу на вул. Карла Маркса, 32 у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

27.1.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28531
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Терещук Олені Павлівні у пров. Ясеневому, 6 у 
Печерському районі м. Києва для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13120 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-780/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Терещук 
Олені Павлівні у пров. Ясеневому, 6 у Печерському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає затвердженого 
детального плану або плану зонування цієї території відповідно до статті 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

27.1.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28561
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Катеновій Світлані Анатоліївні на 
вул. Гончарній, 11-в у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування жилого будинку»,
ПР-12891 від 21.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-449/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Катеновій Світлані Анатоліївні на вул. Гончарній, 11-в у 
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування жилого 
будинку».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

27.1.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28933
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кучинському Руслану Володимировичу на 
вул. Крутогірній, 29/8б у Солом'янському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13039 від 06.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-695/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Кучинському Руслану Володимировичу на вул. Крутогірній, 29/8б у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну 
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї 
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.21. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29566
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шептусі Ользі Володимирівні на 
вул. Янтарній, 19 у Солом'янському районі м. Києва для 
ведення садівництва», ПР-13245 від 10.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.04.2017 №08/231-1001/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шептуха О. О., Кулаковський Ю. П., Турець В. В.
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УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Шептусі Ользі Володимирівні на 
вул. Янтарній, 19 у Солом'янському районі м. Києва для ведення садівництва» 
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.22. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28944
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Волохіну Валерію Анатолійовичу у 
пров. Московському, 3е у Солом'янському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12847 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-505/ПР).

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 Волохіну Валерію Анатолійовичу у пров. Московському, 3е у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.23. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28932
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Задерейку Євгенію Володимировичу на 
вул. Крутогірній, 29/8а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12854 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської

178



міської ради від 22.02.2017 №08/231-506/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Задерейку Євгенію Володимировичу на вул. Крутогірній, 29/8а у 
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну 
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї 
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.1.24. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29163
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Литвиненку Станіславу Миколайовичу на 
вул. Ватутіна, 5б у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13060 від 06.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-718/ПР).

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 Литвиненку Станіславу Миколайовичу на вул. Ватутіна, 5б у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Негрич М. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

27.1.25. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28671

179



Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Патлаченко Ірині Андріївні на 
вул. Вчительській, 33а у Солом'янському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12961 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-605/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Патлаченко Ірині Андріївні на вул. Вчительській, 33а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.26. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28396
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу

04.10.2017 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Масленку Володимиру 
Юрійовичу між вулицями Трублаїні та Парниковою у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-12693 від 20.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.01.2017 №08/231-281/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 під 
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Масленко В. Ю.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Масленку Володимиру Юрійовичу між вулицями Трублаїні та 
Парниковою у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та
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землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.27. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29059
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Захарченко Тетяні Миколаївні на 
вул. Патріарха Володимира Романюка, 7 у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13092 від 20.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 20.03.2017 №08/231-757/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Захарченко Тетяні Миколаївні на вул. Патріарха Володимира Романюка, 7 у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну 
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї 
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.28. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28942
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Борисполець Ірині Михайлівні на 
вул. Юнацькій, 16 у Святошинському районі міста Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12892 від 21.02.2017
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Земельна ділянка площею 0,08 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 Борисполець Ірині Михайлівні на вул. Юнацькій, 16 у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.29. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29476
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Назаровій Вірі Іванівні на вул. Миколи 
Трублаїні, 82-а у Святошинському районі міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13193 від 03.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-892/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Римаренко С. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Назаровій Вірі Іванівні на вул. Миколи Трублаїні, 82-а у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
міської ради від 21.02.2017 №08/231-456/ПР).
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3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.30. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29391
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Самошину Юрію Вікторовичу на 
вул. Шепетівській, 4-в у Святошинському районі міста 
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13203 від 03.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-884/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Самошину Юрію Вікторовичу на вул. Шепетівській, 4-в у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.1.31. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29345
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Надольній Ларисі Павлівні на вул. Миколи 
Трублаїні, 42 у Святошинському районі міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13184 від 03.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-887/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Надольній Ларисі Павлівні на вул. Миколи Трублаїні, 42 у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

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

27.2.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28588
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Голосіївського району м. Києва у сквері Миру у 
Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 
експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(скверу)», ПР-12874 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-476/ПР).

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

Земельна ділянка площею 1,01 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва у сквері Миру у Голосіївському районі м. Києва для 
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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27.2.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29629
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
дошкільного навчального закладу», ПР-13767 від 26.07.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1796/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді 
та спорту.

Земельна ділянка площею 0,51 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е. , Турець В. В., Кияшко О., 
Чорній Б. П., Зубко Ю. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло чотири пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
звернення до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку з проханням при формуванні 
бюджету на наступний рік розглянути можливість виділення коштів на 
будівництво дошкільного навчального закладу комунальної форми 
власності на вул. Антоновича, 155а у  Голосіївському районі м. Києва; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНСТВО» на 
вул. Антоновича, 155а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
дошкільного навчального закладу»; 

третя - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
звернення до управління освіти Голосіївськоїрайонної в м. Києві державної 
адміністрації стосовно надання інформації про дефіцит забезпеченості 
мікрорайону об'єктами соціальної сфери, а саме: дитячими дошкільними 
закладами, та підтримання проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва дошкільного навчального закладу» за умови, що в 
новозбудованому дошкільному навчальному закладі буде передбачена 
необхідна кількість безкоштовних місць; 

четверта - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва дошкільного навчального закладу».

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. звернутися до постійної комісії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку з проханням при 
формуванні бюджету на наступний рік розглянути можливість виділення 
коштів на будівництво дошкільного навчального закладу комунальної 
форми власності на вул. Антоновича, 155а у  Голосіївському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва дошкільного навчального закладу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г.), «проти» -  8, «утрималось» -  2 (Марченко Р. В., 
Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки другої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування третю пропозицію.

3. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо звернення до управління освіти Голосіївської 
районної в м. Києві державної адміністрації стосовно надання інформації 
про дефіцит забезпеченості мікрорайону об'єктами соціальної сфери, а 
саме: дитячими дошкільними закладами, та підтримання проекту
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рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва дошкільного навчального 
закладу» за умови, що в новозбудованому дошкільному навчальному закладі 
буде передбачена необхідна кількість безкоштовних місць. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  14.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки третьої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування четверту пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
АГЕНСТВО» на вул. Антоновича, 155а у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва дошкільного навчального закладу».

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

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Римаренко С. Г., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.2.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29466
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Голосіївського району м. Києва на 
просп. Голосіївському у Голосіївському районі м. Києва 
для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених 
насаджень (скверу)», ПР-13422 від 05.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1185/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,68 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва на просп. Голосіївському у Голосіївському районі м. Києва 
для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28462
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дарницького району м. Києва на перетині 
вул. Севастопольської та вул. Новодарницької парк БКЗ 
(Будинок культури залізничників) у Дарницькому районі 
м. Києва для облаштування, експлуатації та 
обслуговування зелених насаджень (парку)»,
ПР-13175 від 24.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-841/ПР).

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

Земельна ділянка площею 2,93 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького 
району м. Києва на перетині вул. Севастопольської та вул. Новодарницької 
парк БКЗ (Будинок культури залізничників) у Дарницькому районі м. Києва 
для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(парку)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29848
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на 
просп. Миколи Бажана (перетин між ст. м. «Славутич» та 
ст. м. «Осокорки») у Дарницькому районі м. Києва для
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експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску 
№ 239/5», ПР-13954 від 23.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.09.2017 №08/231-1973/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
КП «Київський метрополітен» від 21.09.2017 вх. №08/16126 щодо 
помилки в назві та по тексту проекту рішення, а саме: слово 
«перетин» необхідно замінити словом «перегін» та врахувати це 
при розгляді справи.

Земельна ділянка площею 0,004 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Миколи 
Бажана (перетин між ст. м. «Славутич» та ст. м. «Осокорки») у Дарницькому 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску 
№ 239/5» з рекомендаціями, а саме: виключити з преамбули проекту 
рішення слова та знаки «землевпоряднику -  виправити зауваження 
юристів» та в адресі земельної ділянки слово «перетин» замінити словом 
«перегін», враховуючи звернення комунального підприємства «Київський 
метрополітен» від 21.09.2017 вх. №08/16126.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29419
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Оноре де 
Бальзака, 12 у Деснянському районі м. Києва для 
утримання та благоустрою зелених зон і зелених 
насаджень та обслуговування території скверу»,
ПР-13261 від 14.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.04.2017 №08/231-1014/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,23 га -  в постійне користування.

189



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. Оноре де Бальзака, 12 у Деснянському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 
обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29356
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на 
вул. Сиваській (вздовж вулиці) у Дніпровському районі 
м. Києва для утримання парку», ПР-13441 від 10.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1214/ПР).

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

Земельна ділянка площею 4,60 га -  в постійне користування.

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

УХВАЛИЛИ: Повернути 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. Сиваській (вздовж вулиці) у Дніпровському районі м. Києва 
для утримання парку» разом з матеріалами справи-клопотання К-29356 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для уточнення адреси 
земельної ділянки, оскільки відповідно до чергового кадастрового плану 
ділянка знаходиться в межах кварталу, обмеженого вулицями Алма- 
Атинською, Винахідників, Марганецькою та Рогозівською.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29148
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
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04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на
просп. Соборності, між Дарницькою площею та 
вул. Вифлеємською для обслуговування та догляду за 
сквером», ПР-13199 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-880/ПР).

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

Земельні ділянки площами 0,82 га, 0,81 га, 0,25 га, 0,45 га -  в постійне 
користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва на просп. Соборності, між Дарницькою площею та 
вул. Вифлеємською для обслуговування та догляду за сквером».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29127
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва між 
вул. Празькою та Харківським шосе у Дніпровському 
районі м. Києва для догляду та обслуговування скверу», 
ПР-13176 від 24.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-840/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,31 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва між вул. Празькою та Харківським шосе у Дніпровському 
районі м. Києва для догляду та обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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27.2.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29166
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва між будинками 
№№ 15, 13, 9г, 19, 17 та 15а на вул. Челябінській та № 24г
на вул. Митрополита Андрея Шептицького у
Дніпровському районі м. Києва для утримання та догляду 
за сквером», ПР-12983 від 01.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-631/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,49 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
Петровця О. Ф. зазначене питання знято з розгляду до уточнення меж
земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29165
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Івана 
Микитенка - вул. Сулеймана Стальського (біля парку 
«Аврора») у Дніпровському районі м. Києва для 
утримання парку», ПР-13289 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.04.2017 №08/231-1016/ПР).

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

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Земельна ділянка площею 5,64 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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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. Івана Микитенка - вул. Сулеймана Стальського (біля 
парку «Аврора») у Дніпровському районі м. Києва для утримання парку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28480
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Євгена 
Сверстюка (навпроти буд. № 7, 11 Б, та 13) для утримання 
та обслуговування скверу», ПР-13198 від 03.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-881/ПР).

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

Земельна ділянка площею 1,42 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Петровця О. Ф. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва на вул. Євгена Сверстюка (навпроти буд. № 7, 11 Б, та 13) для 
утримання та обслуговування скверу» та повернути його разом з 
матеріалами справи-клопотання К-28480 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для коригування площі та меж зазначеної 
земельної ділянки, а саме: в частині її збільшення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27948
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу

04.10.2017 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
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земельної ділянки комунальному підприємству по 
утриманню зелених насаджень Дніпровського району 
м. Києва на вул. Юрія Шумського, 1б-3 у Дніпровському 
районі м. Києва для утримання скверу»,
ПР-12179 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4817/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.07.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення 
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,51 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва на вул. Юрія Шумського, 1б-3 у Дніпровському районі 
м. Києва для утримання скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28545
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 
Сталінграда, 64/56 в Оболонському районі м. Києва для 
утримання та експлуатації зелених насаджень загального 
користування», ПР-12964 від 24.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-559/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,33 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
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району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 64/56 в Оболонському районі 
м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 
користування».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29263
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 
вул. Круглоуніверситетській, 20/1 у Печерському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі», ПР-13211 від 06.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.04.2017 №08/231-921/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,20 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 
вул. Круглоуніверситетській, 20/1 у Печерському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29628
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» на 
вул. Медовій у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкта 
автодорожнього сервісу», ПР-13534 від 26.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.05.2017 №08/231-1368/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
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комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв язку та 
реклами.

Земельні ділянки площами 0,13 га та 0,19 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Медовій у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування об'єкта автодорожнього сервісу»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному 
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Медовій у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування об'єкта автодорожнього сервісу».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
на вул. Медовій у Солом'янському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об'єкта автодорожнього сервісу». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Кісільов І. П., 
Марченко Р. В., Негрич М. М.), «проти» -  немає, «утрималось» -  9. 

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
на вул. Медовій у Солом'янському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об'єкта автодорожнього сервісу».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В., Римаренко С. Г.). 

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.2.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28078
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Солом'янського району м. Києва на розі 
вул. Михайла Донця та просп. Відрадного у 
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування 
скверу», ПР-12876 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-475/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,25 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Солом'янського району м. Києва на розі вул. Михайла Донця та 
просп. Відрадного у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування 
скверу» до прийняття рішення постійною комісією Київської міської ради 
з питань екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29326
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Солом'янського району м. Києва на перетині 
вул. Божків Яр та вул. Нечуя-Левицького у 
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування 
скверу», ПР-13136 від 24.03.2017
(доручення Київського міського голови від 27.03.2017 
№08/231-806/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,18 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Солом'янського району м. Києва на перетині вул. Божків Яр та вул. Нечуя- 
Левицького у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29727
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва на розі 
вул. Львівської та вул. Крамського у Святошинському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених 
насаджень, експлуатації та обслуговування території», 
ПР-13460 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1248/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,20 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва на розі вул. Львівської та вул. Крамського у 
Святошинському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених 
насаджень, експлуатації та обслуговування території».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-31145
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
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04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва на 
вул. Прилужній, 2 у Святошинському районі м. Києва для 
утримання та благоустрою зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території скверу»,
ПР-14193 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/231-2197/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,78 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва на вул. Прилужній, 2 у Святошинському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.2.21. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29272
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.Ю.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва для 
утримання та експлуатації скверу», ПР-13288 від 18.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.04.2017 №08/231-1017/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,31 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва на вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському 
районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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27.2.22. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29274
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул. Златоустівській, 28, 30, 32 у Шевченківському районі 
м. Києва для утримання та обслуговування скверу», 
ПР-13249 від 10.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.04.2017 №08/231-975/ПР).

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

Земельна ділянка площею 0,23 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва на вул. Златоустівській, 28, 30, 32 у 
Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи):

27.3.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27633
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

03.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 
«АСТРА ГРУП» на вул. Антоновича, 5а, 5б у 
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежитлових будинків (офісне 
приміщення)», ПР-12879 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-500/ПР).
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Земельна ділянка площею 0,11 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Міщенка О. Г. зазначене питання знято з розгляду.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М., 

Балицька О. С., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26258
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВЕНЕРГО» на вул. Пухівській, 1-а (літ. О) у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі дільничого господарства»,
ПР-9749 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2067/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14.08.2017 вх. №08/14163 щодо надання 
роз ’яснень по розгляду справи.

Проект рішення відхилено на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу (витяг від
12.09.2017 №08/284-123 з протоколу №17 від 11.09.2017).

Земельна ділянка площею 0,27 га -  в оренду до 31.12.2017.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №17 засідання цієї комісії від 11.09.2017 
(витяг від 12.09.2017 №08/284-123), відхилити проект рішення «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВЕНЕРГО» на вул. Пухівській, 1-а (літ. О) у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі дільничого 
господарства».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Харченко О. В.).
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27.3.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29315
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Брокерська 
фірма «Фонд 3» на вул. Сиваській, 1 у Дніпровському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
офісно-складських будівель та станції технічного 
обслуговування», ПР-13252 від 10.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.04.2017 №08/231-977/ПР).

Земельна ділянка площею 0,53 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 
товариству з обмеженою відповідальністю «Брокерська фірма «Фонд 3» на 
вул. Сиваській, 1 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування офісно-складських будівель та станції технічного 
обслуговування».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-29315 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв'язку та реклами.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.3.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29100
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КИЇВСЬКОМУ ВИРОБНИЧО-АГРАРНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «АГРОТЕХНІК» на
просп. Визволителів, 15 у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування виробничої бази 
підприємства», ПР-13196 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-890/ПР).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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Земельна ділянка площею 0,63 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 
КИЇВСЬКОМУ ВИРОБНИЧО-АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«АГРОТЕХНІК» на просп. Визволителів, 15 у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування виробничої бази підприємства».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28712
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Українська 
залізниця» на вул. Алма-Атинській, 74 у Дніпровському 
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 
складу», ПР-13197 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-889/ПР).

Земельна ділянка площею 1,92 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» на вул. Алма- 
Атинській, 74 у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації складу».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенка О. Г., Картавого І. Л., Рослякова В. В. 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» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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27.3.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30089
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Швецовій Наталії Павлівні у 
пров. Куренівському, 17 в Оболонському районі м. Києва 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
нежитлових та складських будівель і споруд»,
ПР-13821 від 31.07.2017
(доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1765/ПР).

Земельна ділянка площею 0,55 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Чорний А. М.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Швецовій Наталії Павлівні у пров. Куренівському, 17 в 
Оболонському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування нежитлових та складських будівель і споруд». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Меліхова Т. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28783
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «50 років Жовтня» на 
Печерському узвозі, 8 у Печерському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку», ПР-12967 від 24.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-560/ПР).

Земельна ділянка площею 0,37 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «50 років Жовтня» на Печерському узвозі, 
8 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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27.3.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29804
Проект рішення «Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ

04.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-
БУД» на передачу земельної ділянки в суборенду 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового будинку 
із комплексом об'єктів громадського обслуговування та 
критими автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у 
Печерському районі м. Києва», ПР-13489 від 11.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1293/ПР).

Земельна ділянка площею 0,5063 га -  в суборенду строком до 01.08.2022.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
звернення до Департаменту з питань державного архітектурно- 
будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для надання інформації 
щодо того, ким і на підставі яких дозвільних документів проводяться 
будівельні роботи на бульварі Лесі Українки, 7-9 у  Печерському районі 
м. Києва та відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 
на передачу земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового 
будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими 
автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі 
м. Києва»;

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 
на передачу земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового 
будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Картавий І. Л.,
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі 
м. Києва».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо звернення до Департаменту з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
надання інформації щодо того, ким і на підставі яких дозвільних 
документів проводяться будівельні роботи на бульварі Лесі Українки, 7-9 у  
Печерському районі м. Києва та відхилення проекту рішення «Про надання 
дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ- 
ЖИЛ-БУД» на передачу земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТБІЛДІНГ» для 
будівництва житлового будинку із комплексом об'єктів громадського 
обслуговування та критими автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у 
Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., Харченко О. В., Зубко Ю. Г., Непоп В. І.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Марченко Р. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 
на передачу земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового 
будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими 
автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  5
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В., Римаренко С. Г., 
Негрич М. М.).
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27.3.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28330
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю 
«БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «АІС МЕДЕСАН» 
на вул. Хорива, 47 (літера «Г») у Подільському районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації нежитлової 
будівлі офісного призначення», ПР-12668 від 13.01.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-237/ПР).

Земельна ділянка площею 0,02 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «АІС МЕДЕСАН» на вул. Хорива, 47 (літера «Г») у Подільському 
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі 
офісного призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., 

Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.3.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28089
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Державний 
ощадний банк України» на вул. Олексіївській, 13 (літера 
Б) у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежилого будинку - відділення 
ощадбанку», ПР-12875 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-461/ПР).

Земельна ділянка площею 0,14 га -  в 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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Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.



публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» на 
вул. Олексіївській, 13 (літера Б) у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування нежилого будинку - відділення ощадбанку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 

в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.3.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29145
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 

04-10-2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АТБ-ІНВЕСТ» на вул. Верховинній, 7 у Святошинському 
районі м. Києві для експлуатації та обслуговування 
магазину продовольчих та непродовольчих товарів», 
ПР-13014 від 03.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.03.2017 №08/231-642/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,12 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ІНВЕСТ» на 
вул. Верховинній, 7 у Святошинському районі м. Києві для експлуатації та 
обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28276
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НИВКИ СІТІ ГРУП» на просп. Перемоги, 67 літ. Р у 
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації закладу громадського харчування»,
ПР-13024 від 03.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 07.03.2017 №08/231-679/ПР).
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,09 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 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВКИ СІТІ 
ГРУП» на просп. Перемоги, 67 літ. Р у Святошинському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації закладу громадського харчування».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.3.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28883
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

04.10.2017 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «НОВІТНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» на вул. Дегтярівській, 21 у 
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та 
ремонту об'єктів транспортної інфраструктури»,
ПР-13264 від 14.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.04.2017 №08/231-1010/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв язку та 
реклами.

Земельна ділянка площею 0,08 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «НОВІТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 
вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування 
та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури» до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку 
та реклами.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І., 

Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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27.3.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29516
Проект рішення «Про надання дозволу ПУБЛІЧНОМУ

04.10.2017 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВПРОЕКТ» на
передачу частини земельної ділянки в суборенду 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» для 
експлуатації та обслуговування цілісного майнового 
комплексу на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у 
Шевченківському районі м. Києва», ПР-13488 від 11.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1292/ПР).

Частина земельної ділянки площею 0,1205 га від загальної площі 0,7746 га- в 
суборенду.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВПРОЕКТ» на передачу частини земельної ділянки в суборенду 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ 
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» для експлуатації та обслуговування цілісного 
майнового комплексу на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у 
Шевченківському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, на яке запросити представника ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І., 
Непоп В. І., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - юридичні особи):

27.4.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28022
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.Ю.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 
Аввакумовій Валентині Вадимівні на вул. Оноре де 
Бальзака, 63-в у Деснянському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського
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харчування (кафе)», ПР-12175 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4820/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 11.04.2017
13.04.2017 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке 
запросити заявницю, та звернутися до Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням провести перевірку стану земельної 
ділянки на вул. Оноре де Бальзака, 63-в у  Деснянському районі 
м. Києва та фактичного її використання та надати матеріали 
фотофіксації вказаної земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд на засіданнях постійної 
комісії 18.07.2017 та 05.09.2017 згідно з листом Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 08.07.2017 №064-7037 щодо
проведення перевірки стану благоустрою, під час якої встановлено, 
що за вказаною адресою розміщено споруду, благоустрій перебуває 
у  належному стані. Під час голосування за підтримку та за 
відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,04 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 
фізичній особі-підприємцю Аввакумовій Валентині Вадимівні на вул. Оноре 
де Бальзака, 63-в у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування закладу громадського харчування (кафе)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.4.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29581
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на 
вул. Сормовській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та
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непродовольчих товарів», ПР-13407 від 04.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1182/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення ухвалено не 
було.

Земельна ділянка площею 0,29 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на 
вул. Сормовській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  4
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.). 

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.4.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28954
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Джарагяну Артаку 
Размиковичу на вул. Автозаводській, 83 в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлових будівель соціально-побутового
призначення», ПР-13010 від 03.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-713/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг №08/286-205 від 18.05.2017 з протоколу №6 від
12.04.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під 
час голосування за підтримку проекту рішення рішення ухвалено не 
було.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Джарагяну Артаку Размиковичу на вул. Автозаводській, 83 в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель 
соціально-побутового призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.4.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27013
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Бабаєвій Ламан 
Талиб кизи на вул. Автозаводській, 41 в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі (об'єкту громадського харчування)», 
ПР-11158 від 25.08.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3632/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення, звернутися до 
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 
можливості надання земельної ділянки площею 0,12 га в оренду на 
5 років для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
(об'єкту громадського харчування) на вул. Автозаводській, 41 в 
Оболонському районі м. Києва громадянці Бабаєвій Ламан Талиб 
кизи та звернутися до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з проханням надати акт обстеження 
земельної ділянки та матеріали фотофіксації.

Виносився на повторний розгляд 06.06.2017 згідно з:
- листом Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 21.03.2017 вх. №104-2029, в якому не 
заперечується надання земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі;

- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14.03.2017 вх. №057025-44656 щодо надання 
акта обстеження земельної ділянки та матеріалів 
фотофіксації.

Ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з проханням провести перевірку
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фактичного використання та стану земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 10.08.2017 №064-8550 щодо 
проведення перевірки фактичного використання та стану 
земельної ділянки, а також долучення до справи матеріалів 
фотофіксації.

Земельна ділянка площею 0,12 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Бабаєвій Ламан Талиб кизи на вул. Автозаводській, 41 в 
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі (об'єкту громадського харчування)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.4.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28897
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 
(літ. «М») у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування виробничої будівлі», 
ПР-12882 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-462/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг №08/286-204 від 18.05.2017 з протоколу №6 від
12.04.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017 та
05.09.2017 під час голосування за підтримку проекту рішення 
рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,18 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. «М») у 
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничої 
будівлі»;

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. «М») у 
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничої 
будівлі».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 
«М») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничої будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В., 
Римаренко С. Г., Кісільов І. П., Петровець О. Ф.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  9.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Турець В. В. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 
«М») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничої будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  5
(Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

27.4.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27279
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Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Волоська» на вул. Волоській 
2/21/19 (літ. А) у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими нежитловими приміщеннями»,
ПР-11670 від 04.10.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.10.2016 №08/231-4132/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 28.03.2017 
ухвалено відкласти та направити на розгляд проект рішення до 
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.

Постійною комісією Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики жодного рішення прийнято не 
було.

Виноситься на повторний розгляд, згідно з:
- листом ОСББ «Волоська» від 12.04.2017 вх. 08/6669 щодо 

розгляду справи та долучення до матеріалів справи копій 
документів та врахування їх при розгляді проекту рішення;

- листом ОСББ «Волоська» від 03.05.2017 вх. №08/7872 щодо 
долучення до матеріалів справи та врахування при розгляді 
наказу ГУ охорони культурної спадщини про вилучення з 
переліку щойно виявлених пам ’яток будинку ОСББ.

Земельна ділянка площею 0,04 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Волоська» на 
вул. Волоській 2/21/19 (літ. А) у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., 

участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

27.4.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27484
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гавчуку 
Віталію Анатолійовичу на вул. Молодогвардійській, 11 у 
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації виробничих будівель і споруд»,
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ПР-12133 від 24.11.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 24.11.2016 №08/231-4737/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.05.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття 
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд 18.07.2017 згідно з витягом 
від 26.06.2017 №08/286-275 з протоколу №10 від 21.06.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, відповідно до 
якого проект рішення підтриманий.

Ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Солом ’янської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо можливості надання земельної ділянки, а також надання 
інформації стосовно використання вказаної земельної ділянки та 
матеріалів фотофіксації.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Солом ’янської районної в місті Києві державної адміністрації від
28.08.2017 №108-13812 щодо результатів проведення перевірки та 
надання матеріалів фотофіксації.

Земельна ділянка площею 0,23 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Г авчуку Віталію Анатолійовичу на вул. Молодогвардійській, 11 
у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 
виробничих будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні 

не брала.
Рішення прийнято.

27.4.8. СЛУХАЛИ:

04.10.2017

Справа-клопотання К-28278
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТЕРМІКС СЕРВІС» на 
просп. Перемоги, 67 (літ. 4 П, літ.4 Р) у Святошинському 
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 
інженерних, адміністративних та складських приміщень 
існуючих будівель і споруд», ПР-12425 від 26.12.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.12.2016 №08/231-5103/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
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18.07.2017 ухвалили відкласти розгляд справи та доручити 
Департаменту земельних ресурсів виконавчому органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
акт обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану 
земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд 05.09.2017 згідно з листом 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.08.2017 №057028-14618 щодо надання акта обстеження та 
матеріалів фотофіксації. Під час голосування за відхилення 
проекту рішення рішення прийнято не було.

Земельна ділянка площею 0,15 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІКС СЕРВІС» на 
просп. Перемоги, 67 (літ. 4 П, літ.4 Р) у Святошинському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації інженерних, адміністративних та складських 
приміщень існуючих будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е. , Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні 
не брала.

Рішення прийнято.

27.4.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26670
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно-будівельному 
кооперативу «ЯВІР» на вул. Ризькій, 73 у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування існуючих гаражів», ПР-10923 від 28.07.2016 
(доручення Київського міського голови від 15.08.2016 
№08/231-3373/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв ’язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд на засідання комісії 
згідно з витягом від 25.07.2017 №08/289-190 з протоколу №14 від
12.07.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, з в ’язку та реклами, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка площею 2,20 га -  в оренду на 3 роки.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений в протоколі №14 
засідання цієї комісії від 12.07.2017 (витяг №08/289-190 від 25.07.2017), 
підтримати проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гаражно-будівельному 
кооперативу «ЯВІР» на вул. Ризькій, 73 у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування існуючих гаражів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні 

не брала.
Рішення прийнято.

27.4.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26672
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки автогаражному кооперативу 
«Обгарбуд» Шевченківського району м. Києва на 
вул. Ризькій, 73-а у Шевченківському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування гаражів»,
ПР-10966 від 04.08.2016
(доручення Київського міського голови від 15.08.2016 
№08/231-3389/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.12.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, з в ’язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд на засідання комісії 
згідно з витягом від 25.07.2017 №08/289-189 з протоколу №14 від
12.07.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, з в ’язку та реклами, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка площею 2,78 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами, викладений в протоколі №14 
засідання цієї комісії від 12.07.2017 (витяг №08/289-189 від 25.07.2017), 
підтримати проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки автогаражному кооперативу 
«Обгарбуд» Шевченківського району м. Києва на вул. Ризькій, 73-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
гаражів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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27.4.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26191
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. Дегтярівській, 21 у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
нежитлового приміщення (заготівельно-зварювальний 
корпус №3, склад заготівок)», ПР-10516 від 04.07.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3127/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виносився на повторний розгляд 05.09.2017, оскільки згідно зі 
статтею 14 пункту 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 30 календарних днів з моменту її утворення. 
Відповідно до пункту 9 статті 30 Регламенту Київської міської 
ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
07.07.2016 №579/579, термін вивчення питання робочою групою не 
може перевищувати 15 днів з моменту її утворення. На засіданні 
комісії під час голосування за відхилення проекту рішення рішення 
прийнято не було.

Земельна ділянка площею 1,26 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 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації нежитлового приміщення (заготівельно- 
зварювальний корпус №3, склад заготівок)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  3
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні 
не брала.

Рішення прийнято.

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні
не брала.

Рішення прийнято.
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27.4.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26751
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

04.10.2017 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «СЮЇТА» на вул. Дмитрівській, 1 
(літери А, А') у Шевченківському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення 
оздоровчого комплексу», ПР-10428 від 23.06.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2808/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
06.12.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
акт обстеження та матеріали фотофіксації існуючого стану 
земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд засідання постійної комісії
07.02.2017 згідно з листом Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 18.01.2017 №0570291-920 щодо 
надання акта обстеження земельної ділянки. Під час голосування 
за підтримку проекту рішення рішення не було прийнято.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
28.02.2017 ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та 
звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням надати матеріали фотофіксації 
земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд 06.06.2017, 04.07.2017 та
05.09.2017 згідно з листом Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 21.04.2017 №0570291-7151 щодо 
долучення до матеріалів справи матеріалів фотофіксації 
зазначеної земельної ділянки. Під час голосування за підтримку 
проекту рішення рішення прийнято не було.

Земельна ділянка площею 0,02 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 
товариству з обмеженою відповідальністю «СЮЇТА» на вул. Дмитрівській, 1 
(літери А, А') у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежитлового приміщення оздоровчого комплексу».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Михайленка В. О., Петровця О. Ф., Кісільова І. П. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Михайленка В. О.
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3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні 

не брала.
Рішення прийнято.

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

27.5.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24486
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Рябчуну Олександру 
Антоновичу на вул. Лисогірській, 37 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража», 
ПР-12923 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-586/ПР).

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 
громадянину Рябчуну Олександру Антоновичу на вул. Лисогірській, 37 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29146
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Харченку Олексію 
Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва індивідуального гаражу»,
ПР-13114 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-787/ПР).

Земельна ділянка площею 0,01 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Харченку Олексію Анатолійовичу у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва індивідуального гаражу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29141
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Харченко Ірині
Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва індивідуального гаражу»,
ПР-13112 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-790/ПР).

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 Харченко Ірині Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва індивідуального гаражу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29294
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бобровнику Віталію 
Валерійовичу у Голосіївському районі м. Києва для 
дачного будівництва», ПР-13189 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-895/ПР).

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Бобровнику Віталію Валерійовичу у Голосіївському районі 
м. Києва для дачного будівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29224
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Герасименко Любові 
Олександрівні на вул. Академіка Кащенка, 59 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13171 від 24.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-846/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Герасименко Любові Олександрівні на вул. Академіка Кащенка, 59 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28338
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ІППОН-ЛТД» на 
Столичному шосе, 26 км у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва середньоповерхових житлових будівель»,
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ПР-12884 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-512/ПР).

Земельна ділянка площею 0,40 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ІППОН- 
ЛТД» на Столичному шосе, 26 км у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва середньоповерхових житлових будівель».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28985
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Іпієву Арсену
Джамалутдіновичу на вул. Передовій, 45г у Г олосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12862 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-510/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Іпієву Арсену Джамалутдіновичу на вул. Передовій, 45г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28912
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
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04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кокоші Олександру 
Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12936 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-575/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу у пров. Залужному у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28964
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Чередниченку Антону 
Володимировичу на вул. Ушицькій у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12953 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-587/ПР).

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Чередниченку Антону Володимировичу на вул. Ушицькій у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

27.5.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29073
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ставській Олені Петрівні 
на вул. Радосинській у Деснянському районі м. Києва для 
ведення садівництва», ПР-12940 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-595/ПР).

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 
громадянці Ставській Олені Петрівні на вул. Радосинській у Деснянському 
районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28795
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянам Корнієнку Павлу
Анатолійовичу та Корнієнко Лілії Петрівні у
пров. Крайньому, 20-а у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва дачного будинку», ПР-12935 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-580/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Корнієнка П. А. та Корнієнко Л. П. від 19.09.2017 вх. №08/КО-8529 з 
проханням повернути проект рішення до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,20 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянам Корнієнку Павлу Анатолійовичу та Корнієнко Лілії Петрівні у
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пров. Крайньому, 20-а у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
дачного будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28794
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Полоннікову Сергію 
Андрійовичу у пров. Крайньому, 8 у Деснянському районі 
м. Києва», ПР-12932 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-574/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Полоннікову Сергію Андрійовичу у пров. Крайньому, 8 у 
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28490
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Чередниченку Антону 
Володимировичу у пров. Радистів, 3 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13105 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.03.2017 №08/231-773/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Чередниченку Антону Володимировичу у пров. Радистів, 3 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29161
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мельнікову Валерію
Івановичу у пров. Крайньому, 20 у Деснянському районі
м. Києва», ПР-13115 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-786/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Мельнікову Валерію Івановичу у пров. Крайньому, 20 у 
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В.
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29171
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянам Гриценко Ірині Борисівні та 
Гриценко Світлані Федорівні у пров. Крайньому, 16 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва дачного 
будинку», ПР-13116 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-785/ПР).

Земельна ділянка площею 0,20 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянам Гриценко Ірині Борисівні та Гриценко Світлані Федорівні у 
пров. Крайньому, 16 у Деснянському районі м. Києва для будівництва дачного 
будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28850
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок фізичній особі-підприємцю Самойленку 
Сергію Сергійовичу на вул. Братиславській, 26а у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих 
товарів», ПР-13077 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-719/ПР).

Земельні ділянки площами 0,02 га та 0,02 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
фізичній особі-підприємцю Самойленку Сергію Сергійовичу на 
вул. Братиславській, 26а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих товарів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29083
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Степаненку Сергію 
Олександровичу у пров. Луговому, 58 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
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будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12930 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-573/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Степаненку Сергію Олександровичу у пров. Луговому, 58 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28975
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Клименок Наталі Григорівні 
на вул. Деснянській, діл. 5 у Дніпровському районі м. Києва 
для ведення садівництва», ПР-12931 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-558/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Клименок Наталі Григорівні на вул. Деснянській, діл. 5 у 
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29736
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою
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відповідальністю «Аквамарин-555» на вул. Курнатовського, 
1а у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування 
будівлі закладу громадського харчуваня»,
ПР-13284 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.04.2017 №08/231-1031/ПР).

Земельна ділянка площею 0,36 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-555» на 
вул. Курнатовського, 1а у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування 
будівлі закладу громадського харчуваня».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29003
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Грибановій Вікторії 
Володимирівні на вул. 214-тій Садовій, діл. 13 у 
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва», 
ПР-12951 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-576/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Грибановій Вікторії Володимирівні на вул. 214-тій Садовій, діл. 13 
у Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.21. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28931
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Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Близнюку Віктору 
Петровичу на вул. Садовій, 6 діл. 54 у Дніпровському 
районі м. Києва для ведення садівництва»,
ПР-12824 від 15.02.2017
(доручення Київського міського голови від 16.02.2017 
№08/231-438/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Близнюку Віктору Петровичу на вул. Садовій, 6 діл. 54 у 
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.22. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29231
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Чередниченку Антону 
Володимировичу на Великій Кільцевій дорозі в 
Оболонському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13117 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-784/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Чередниченку Антону Володимировичу на Великій Кільцевій 
дорозі в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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Справа-клопотання К-28871
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Бутку Олександру 
Олександровичу на вул. Сигнальній, 22-а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-12922 від 23.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-578/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Бутку Олександру Олександровичу на вул. Сигнальній, 22-а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.24. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29407
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Атаманчуку-Ангелу 
Оресту Валерійовичу у пров. Садовому, 2 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13188 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-893/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Атаманчуку-Ангелу Оресту Валерійовичу у пров. Садовому, 2 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.25. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26305
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шудрак Оксані 
Володимирівні на вул. Луговій, 35а у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13205 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.04.2017 №08/231-900/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшло 
депутатське звернення О. П. Костюшка від 03.06.2017 
вх. №08/Ш-6908 щодо повторного розгляду проекту рішення про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,06 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 Шудрак Оксані Володимирівні на вул. Луговій, 35а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.26. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29623
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію 
Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13282 від 18.04.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
міської ради від 19.04.2017 №08/231-1015/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.27. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28775
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Сівальнєвій Ользі 
Олександрівні на вул. Сергія Колоса, 91 у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13111 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-788/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Сівальнєвій Ользі Олександрівні на вул. Сергія Колоса, 91 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.28. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29334
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
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земельної ділянки громадянину Осауленку Євгенію 
Миколайовичу на вул. Трояндовій у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13192 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-896/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Осауленку Євгенію Миколайовичу на вул. Трояндовій у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.29. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28967
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Лопаті Тетяні Віталіївні на 
вул. Трублаїні у Святошинському районі міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13290 від 18.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.04.2017 №08/231-1032/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Лопаті Тетяні Віталіївні на вул. Трублаїні у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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27.5.30. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28940
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Скрильник Марії Г еоргіївні 
на вул. Підлісній, 6 у Святошинському районі міста Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12929 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-572/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Скрильник Марії Георгіївні на вул. Підлісній, 6 у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.31. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28960
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Фалю Артему 
Миколайовичу на вул. Верховинній у Святошинському 
районі міста Києва для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва», ПР-12928 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-581/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Фалю Артему Миколайовичу на вул. Верховинній у 
Святошинському районі міста Києва для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.32. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29297
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Білику Володимиру 
Дем'яновичу на вул. Котовського (біля будинків 23, 25, 27 
та 29) у Шевченківському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13065 від 06.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-722/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Білику Володимиру Дем'яновичу на вул. Котовського (біля 
будинків 23, 25, 27 та 29) у Шевченківському районі м. Києва для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.33. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29298
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на

04.10.2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ізюмській Наталі 
Миколаївні вул. Котовського (біля будинків 23, 25, 27 та 
29) у Шевченківському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13066 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-720/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Ізюмській Наталі Миколаївні вул. Котовського (біля будинків 23, 
25, 27 та 29) у Шевченківському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27.5.34. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29040
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 

04-10-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Бабій Анастасії Дмитріївні 
на вул. Котовського, біля будинків 23, 25, 27, та 29 у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва
індивідуального гаража», ПР-12937 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-563/ПР).

Земельна ділянка площею 0,01 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Бабій Анастасії Дмитріївні на вул. Котовського, біля будинків 23,
25, 27, та 29 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва
індивідуального гаража» разом з матеріалами справи-клопотання К-29040 
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання, 
оскільки в преамбулі проекту рішення підставою для відмови у  наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки є лист Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.12.2016 №11635/0/12-4/27-16, виданий стосовно 
відведення земельної ділянки з іншим цільовим призначенням - для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, а клопотання заявниця подавала для будівництва індивідуального 
гаража.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Росляков В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації, 
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування

28. СЛУХАЛИ: Розгляд депутатського звернення депутатів Київської 
міської ради І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 

03.10.2017 №08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови 
земельної ділянки орієнтовною площею 4,0141 га на перетині 
вул. Маршала Жукова та вул. Кіото -  матеріали додаються.

(Депутатське звернення депутатів Київської міської ради І. Картавого та 
М. Буділова від 03.10.2017 №08/270/08/033-685- на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд депутатського звернення депутатів 
Київської міської ради І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 
№08/279/08/033-685 (вх. №08/16790 від 03.10.2017) щодо законності вирубки 
дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки орієнтовною площею 
4,0141 га на перетині вул. Маршала Жукова та вул. Кіото.

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. 77., Кісільова 1. П., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. 77.

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., Баленко І. М., 

Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова комісії

Секретар комісії

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий
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ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

‘ 0 / Г ’ ЯУО&7МЄ 2 0 1 ?  р.

0 9 ^ 2 ЬПіа7Мм РЗДа 10.2017 № 08/17220

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

ОКРЕМА ДУМКА
депутата Київської міської ради Картавого І. Л. до протоколу засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, яке відбулося 03 та 04 жовтня 2017 року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування (надалі - Комісія), яке 
відбулося 03 та 04 жовтня 2017 року, розглядався:

- проект рішення № ПР-13692 від 14.07.2017 із матеріалами кадастрової 
справи № Д-7856 (питання № 26.3.3): «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОСФЕРА- 
КАРАВАН" для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на 
вул. Радистів, 34 у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 23.04.2010 № 62-6-00553», га

- проект рішення № ПР-13691 від 14.07.2017 із матеріалами кадастрової 
справи № Д-7854 (питання № 26.3.4): «Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки приватному підприємству "АГЛАИС" для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць 
Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 № 62-6-00380», в результаті 
чого ухвалено підтримати дані проекти рішень.

На даний час суспільно значимими проблемами у селищі Биківня, що у 
Деснянському районі м. Києва, є перевантаження дорожньої інфраструктури, 
наявність труднощей з транспортним сполученням, брак вільних місць у діючих
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дошкільних та шкільних навчальних закладах й неспроможність соціально- 
культурних закладів задовольнити потреби усіх мешканців мікрорайону.

Використання земельних ділянок (площа -  0,9442 та та 1,3630 га) для цілей 
будівництва багатоквартирних житлових будинків сприяє інтенсивному 
перенаселенню, що неминуче призведе до транспортного колапсу та 
унеможливить соціальне функціонування суспільства в межах зазначеного 
мікрорайону.

Варто зазначити, що при затвердженні детального плану території селища 
Биківня (рішення Київської міської ради від 14.04.2016 N 330/330 «Про 
затвердження детального плану території селища Биківня у Деснянському районі 
м. Києва») в якості гарантії мешканцям обіцяно розбудову та створення 
належних умов для функціонування масиву. Всупереч вказаному, комплексний 
розвиток місцевості по сьогоднішній день не відбувається, натомість 
підтримання вищевказаного проекту рішення є проявом одностороннього 
виконання запроектованих заходів розвитку території виключно в інтересах 
забудовників.

Серед мешканців на даний час існує стійкий громадський супротив щодо 
забудови відповідних ділянок багатоквартирними житловими будинками, 
оскільки увесь тягар перерахованих негативних наслідків неминуче «ляже на 
плечі» жителів селища Биківня.

Отже, передача земельних ділянок для будівництва багатоквартирних 
житлових будинків на вул. Радистів, 34 та на перетині вулиць Радистів та 
Бобринецької у Деснянському районі м. Києва прямує наперекір з потребами 
міста та суперечить інтересам мешканців.

З урахуванням вищевикладеного я нр погоджуюсь з результатами 
голосування щодо:

- підтримання проекту рішення № ПР-13692 від 14.07.2017 із матеріалами 
кадастрової справи № Д-7856 (питання № 26.3.3): «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН" для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у Деснянському районі м. Києва 
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 23.04.2010 № 62-6- 
00553»,та

- підтримання проекту рішення № ПР-13691 від 14.07.2017 із матеріалами 
кадастрової справи № Д-7854 (питання № 26.3.4): «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки приватному підприємству "АГЛАИС" для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на перетині 
вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі м. Києва та внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 21.02.2007 № 62-6-00380».

Викладену в письмовій формі окрему думку прошу додати до протоколу 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування № 20 (03.10.2017 -  04.10.2017).

З повагою
Депутат Київської міської ради / Іван Картавий



ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

» 0 £  " __________ /О.__________________ 201 ¥ _ р . №

Київська міська рада 
09.10.2017 № 08/17192

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

ОКРЕМА ДУМКА
депутата Київської міської ради Картавого І. Л. до протоколу засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, яке відбулося 03 та 04 жовтня 2017 року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
.рхітектури та землекористування, яке відбулося 03 та 04 жовтня 2017 року, 
юзглядався проект рішення № ПР-13685 від 13.07.2017 із матеріалами кадастрової 
ирави Д-7784: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ЮВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- 
ЮМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для будівництва, експлуатації і 
бслуговування житлового комплексу з паркінгом на вул. Кудряшова, 14-а у 
'олом’янському районі м. Києва», в результаті чого ухвалено підтримати даний 
іроект рішення.

Проект рішення передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки на 
ул. Кудряшова, 14-а у Солом’янському районі м. Києва із формулюванням: «для 
удівництва, експлуатації і обслуговування житлового комплексу з паркінгом».

У висновку Департаменту містобудування та архітектури від 02.12.2016 
-11348/0/12-4/19-16 зазначено, що земельна ділянка за функціональним 
визначенням належить до території кварталу багатоповерхової забудови.

Проте, відповідно до детального плану території в межах Повітрофлотського 
роспекту, вулиць Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у 
олом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
і д  24.09.2015 № 46/1949, дана ділянка належить до території зелених насаджень 
ігального користування та до території підземного паркінгу.

Отже, зміна цільового призначення та використання земельної ділянки на 
ш. Кудряшова, 14-а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва,
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експлуатації і обслуговування житлового комплексу з паркінгом, не відповідає 
містобудівній документації та нормам закону.

З урахуванням вищевикладеного я не погоджуюсь з результатами голосування 
щодо підтримання проекту рішення № ПР-13685 від 13.07.2017 із матеріалами 
кадастрової справи Д-7784: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- 
КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для будівництва, експлуатації і 
обслуговування житлового комплексу з паркінгом на вул. Кудряшова, 14-а у 
Солом’янському районі м. Києва» та прошу додати викладену в письмовій формі 
окрему думку до протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування № 20 (03.10.2017 -  
04.10.2017).

З повагою
Депутат Київської міської ради
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