
 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                                                                     тел./факс:(044)202-73-08 
 

ПРОТОКОЛ № 14/61 
 

засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань транспорту, зв'язку та реклами 
від 26.09.2018  
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                

5-й поверх, каб. 514 (зала засідань) 10:00. 
 

Склад комісії – 9 депутатів Київської міської ради 
 

Присутні – 5 депутатів Київської міської ради, члени постійної комісії 

Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами 

Окопний О.Ю.              – голова комісії;  

Задерейко А.І.              – секретар комісії; 

Майзель С.П.               – член комісії; 

Мондриївський В.М.   – член комісії; 

Сагайдак І.В.                – член комісії. 
 

Відсутні – 4 депутата Київської міської ради:  
 

Антоненко П.Д.            – перший заступник голови; 

Борозенець М.І.           – член комісії;  

Галайчук І.В.                – заступник голови; 

Харчук С.В.                 – член комісії. 
 

Запрошені:  
Назаров Ю.Л. –директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

Оленич П.С. – директор Департаменту земельних ресурсів; 

Німас О. Я. – в.о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 

Івченко М.В. – начальник управління Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій; 

Ткаченко О.М. – начальник управління Департаменту земельних ресурсів; 

Храплюк С.М. – голова правління ГБК «Авіатор»; 

Білоцький О.Ф. – представник ПАТ «Науково-виробничий центр 

«Борщагівський хіміко-фамацевтичний завод»; 

Кучерова Інна Сергіївна – ГО «Стоп Корупції»; 

Клібний Антон Володимирович - ГО «Стоп Корупції»; 

Дюжев Сергій Андрійович – головний спеціаліст «Інститут архітектури та 

менеджменту»; 

Глухов Максим Володимирович – помічник депутата Київської міської ради. 
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Порядок денний: 
 

1. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» на вул. 

Алма-Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018         

№ 08/231-1017/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

2. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Головачу Олексію Анатолійовичу та 

громадянину Саврею Олегу Анатолійовичу на просп. Курбаса, 1 у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

автомийки» (К-30972) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 19.09.2017 № 08/231-2170/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про продаж 

права оренди на земельну ділянку на земельних торгах (аукціоні) для 

влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на 

перетині вул. Озерної та просп. Оболонського в Оболонському районі                            

м. Києва» (Є-1498) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 20.06.2018 № 08/231-2086/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про продаж 

земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий 

центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та 

ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 

об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування 

існуючих будівель і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі                            

м. Києва» (Є-1427) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2201/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену Михайловичу для будівництва, 

експлуатації та обслуговування складських приміщень та                                  

ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському 

районі м. Києва» (А-25243) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1960/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІНЕТТА» для будівництва, експлуатації та обслуговування складських 

приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-А у 

Дніпровському районі м. Києва» (А-25244) доручення заступника міського 
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голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1961/ПР 

(Доповідач П.Оленич). 
 

 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІНЕР ТАЙМ» для будівництва, експлуатації та обслуговування складських 

приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-В у 

Дніпровському районі м. Києва»  (А-25245) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1962/ПР 

(Доповідач П.Оленич). 
 

8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з 

додатковою відповідальністю «РЕНТ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» на вул. Аляб'єва, 3 в 

Оболонському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з адміністративними, 

складськими та виробничими приміщеннями, стоянки технологічного і 

службового автотранспорту» (К-33414) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 31.05.2018 № 08/231-1897/ПР                    

(Доповідач П.Оленич). 
 

9. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки товариству з додатковою відповідальністю «Київське виробниче 

об'єднання «Медапаратура» на вул. Новозабарській, 20 в Оболонському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель автомайстері (літ.А) та 

матеріального складу (літ.Б)» (К-34008) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 13.06.2018 № 08/231-2043/ПР                    

(Доповідач П.Оленич). 
 

10. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на                                        

просп. Голосіївському, 3 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування транспортної інфраструктури (стоянки)» (К-29583) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.12.2017  

№ 08/231-3069/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

громадянці Стрельченко Олені Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації 

індивідуального гаражу на вул. Антоновича, 25 у Голосіївському районі                 



4 

 

м. Києва» (А-20347) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 28.11.2017 № 08/231-2927/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

 

 

 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної 

станції на вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва» (Д-7454) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.06.2018 № 08/231-2130/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу приватній сервісно-комерційній фірмі «Трансспорт» на передачу 

земельної ділянки в суборенду громадянці Михальченко Валентині Миколаївні 

для будівництва житлово-офісних будинків з приміщеннями соціально-

побутового, культурного, спортивно-оздоровчого призначення та підземною і 

наземною стоянкою на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі м. Києва»     

(К-32456) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 11.06.2018 № 08/231-2000/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 

Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018  

№ 08/231-2233/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

гаражно-будівельному кооперативу «АВІАТОР» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування підземних гаражів на вулиці 

Григорія Андрющенка, 4в у Шевченківському районі м. Києва» (А-20407) 

доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 

20.02.2018 №08/2911 (Доповідач П.Оленич). 
 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

автогаражному кооперативу «Супутник-3» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Крайній, 13 у Деснянському 

районі м. Києва» (А-24813) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 18.07.2018 № 08/231-2309/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

товариству з обмеженою відповідальністю «РЕ-ІНВЕСТ» договору оренди 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адміністративного 

будинку, гаражів та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури 

(автостоянки) на перетині вул. Лукянівської та вул. Глибочицької у 

Шевченківському районі м. Києва» (А-24045) доручення заступника міського 
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голови – секретаря Київської міської ради від 20.12.2017 № 08/21845         

(Доповідач П.Оленич). 
 

 

 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству «Київпастранс» на вул. Академіка 

Булаховського у Святошинському районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі будівництва тролейбусної 

лінії від станції київського метрополітену «Академмістечко» до житлового 

масиву Новобіличі» (К-34477) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 23.07.2018 № 08/231-2365/ПР                   

(Доповідач П.Оленич). 
 

19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки публічному акціонерному товариству «Завод залізобетонних 

конструкцій № 1» на вул. Будіндустрії, 5 у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування тепловозного депо» (К-33523) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.07.2018   

№ 08/231-2367/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-

УНІВЕРСАЛ ГРУП» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 

ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури 

(під’їздів) на вул. Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва та 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.05.2017 № 320/2542 

«Про поділ земельних ділянок та передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» та 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТО» на                            

вул. Маршала Малиновського, 8-а та 8-б в Оболонському районі м. Києва»                       

(Д-9005) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 18.07.2018 № 08/231-2307/ПР (Доповідач П.Оленич). 

 

21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН 

ЄВРОПА» земельної ділянки для будівництва та обслуговування транспортної 

інфраструктури (реконструкція транспортної розв'язки з метою організації 

будівництва будівель і споруд на відведених земельних ділянках) на                         

вул. Академіка Заболотного, 37 у Голосіївському районі м. Києва» (Д-8774) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.07.2018 № 08/231-2229/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Інвест-Регіон» 

для експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (крім 

об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Братиславській, 48 у Деснянському районі 
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м. Києва» (Д-8564) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.07.2018 № 08/231-2394/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

 

 

 

 

23. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ПОІНТ» 

земельної ділянки для влаштування та організації інженерної та транспортної 

інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу) на                                                            

просп. Степана Бандери, 16-д в Оболонському районі м. Києва» (Д-7713) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

05.09.2018  № 08/231-2684/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» 

земельних ділянок для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури на перетині вулиць Оноре де Бальзака та        

просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва» (Д-8398) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2018  

№ 08/231-2685/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування 

та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що прибувають на 

сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва»        

(Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 11.06.2018 № 08/231-1991/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

26. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТРІВКА» У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ договору на 

право тимчасового користування землею на умовах оренди для будівництва та 

експлуатації складських приміщень з відкритою стоянкою напівпричепів на   

вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва» (А-12158) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 13.06.2018                 

№ 08/231-2040/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

27. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Якимцю Ігорю Петровичу на вул. Кадіївській, 1 у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража»                     

(К-31482) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 17.10.2017  № 08/231-2566/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

28. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Якимець Ользі Володимирівні на вул. Кадіївській, 3 у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража»                      
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(К-31480) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 17.10.2017 № 08/231-2565/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

 

 

 

29. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Михальченко Валентині Миколаївні на просп. Науки, 58 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу»                               

(К-31354) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 26.12.2017 № 08/231-3288/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

30. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

поновлення гаражно-будівельному кооперативу «Арсеналець-1» договору 

оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на                                   

вул. Салтикова-Щедріна, 2-а у Печерському районі м. Києва» (А-22002) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від  

03.02.2016 № 08/231-667/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

31. Про розгляд листа Департаменту інформаційно-комунікаційних 

технологій від 29.08.2018 № 08/15523 стосовно погодження проекту 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про внесення змін до Положення про Департамент 

інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» (Доповідач Ю.Назаров). 
 

 

 

 СЛУХАЛИ: 
 Головуючого на засіданні – голову комісії Окопного О.Ю., який 

запропонував прийняти порядок денний засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 26.09.2018 в цілому. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти порядок денний засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 26.09.2018 в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -0. 

 Рішення прийнято.  
 

 

 

Відповідно до статті восьмої Регламенту Київської міської ради    

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії звернувся до 

депутатів постійної комісії із питанням про наявність у будь-кого реального чи 

потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку 

денного, а також наявність відомостей про конфлікт інтересів у будь-кого з 

колег депутатів.  

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії оголосив, що 
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відповідних заяв немає. До постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами такі заяви не надходили.  

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового залізничного транспорту» на                                                   

вул. Алма-Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018   

№ 08/231-1017/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

 УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» на                             

вул. Алма-Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018     

№ 08/231-1017/ПР. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 2. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Головачу Олексію Анатолійовичу та громадянину   

Саврею Олегу Анатолійовичу на просп. Курбаса, 1 у Святошинському районі  

м. Києва для експлуатації та обслуговування автомийки» (К-30972) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 19.09.2017 

№ 08/231-2170/ПР.
 

 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Головачу Олексію Анатолійовичу та громадянину   

Саврею Олегу Анатолійовичу на просп. Курбаса, 1 у Святошинському районі  

м. Києва для експлуатації та обслуговування автомийки» (К-30972) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 19.09.2017 
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№ 08/231-2170/ПР у зв’язку з використанням земельної ділянки з порушенням 

державних будівельних норм (лист ПрАТ «АК «Київводоканал» від 17.09.2018 

№ 08/16857). 

 

 

 

2. Звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно перевірки 

фактів використання земельної ділянки з порушенням державних будівельних 

норм та вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
 

 3. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про продаж права оренди на земельну 

ділянку на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, експлуатації та 

обслуговування відкритої автостоянки на перетині вул. Озерної та                           

просп. Оболонського в Оболонському районі м. Києва» (Є-1498) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.06.2018 

№ 08/231-2086/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Відхилити проект рішення Київської міської ради «Про продаж права 

оренди на земельну ділянку на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, 

експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на перетині вул. Озерної 

та просп. Оболонського в Оболонському районі м. Києва» (Є-1498) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.06.2018 

№ 08/231-2086/ПР. 

2. Рекомендувати КП «Київтранспарксервіс» розглянути можливість 

взяти зазначену земельну ділянку на облік для укладення відповідних договорів 

з надання послуг паркування. 

 
 

  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 4. СЛУХАЛИ:  
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий центр 

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку 

та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування існуючих будівель 

і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) 
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доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018 № 08/231-2201/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 
 

 

 

 
 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради                        

«Про продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 

для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель і споруд на вул. Миру, 17 у 

Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2201/ПР.  

2. Доручити члену постійної комісії А.Задеререйку додатково опрацювати 

проект рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий центр 

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку 

та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування існуючих будівель 

і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018 № 08/231-2201/ПР з виїздом на місце знаходження об’єкту. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

5. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та 

громадянину Кругляку Сурену Михайловичу для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському районі м. Києва» (А-25243) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.06.2018 № 08/231-1960/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку                              

Сурену Михайловичу для будівництва, експлуатації та обслуговування 

складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на                                                       

вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському районі м. Києва» (А-25243) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.06.2018 № 08/231-1960/ПР. 
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 ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                            

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
  

 

 
 
 

 6. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕТТА» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування складських приміщень та 

ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-А у Дніпровському 

районі м. Києва» (А-25244) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1961/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕТТА» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-А у Дніпровському районі м. Києва» (А-25244) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.06.2018 № 08/231-1961/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 7. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування складських приміщень та 

ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-В у Дніпровському 

районі м. Києва»  (А-25245) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1962/ПР . 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-В у Дніпровському районі м. Києва»  (А-25245) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

06.06.2018 № 08/231-1962/ПР . 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення не прийнято.  
  

 
 

 

 8. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки НАУКОВО-

ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з додатковою 

відповідальністю «РЕНТ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» на вул. Аляб'єва, 3 в 

Оболонському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з адміністративними, 

складськими та виробничими приміщеннями, стоянки технологічного і 

службового автотранспорту» (К-33414) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 31.05.2018 № 08/231-1897/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ТОНУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

товариству з додатковою відповідальністю «РЕНТ», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» на вул. Аляб'єва, 

3 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з адміністративними, 

складськими та виробничими приміщеннями, стоянки технологічного і 

службового автотранспорту» (К-33414) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 31.05.2018 № 08/231-1897/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 9. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з 

додатковою відповідальністю «Київське виробниче об'єднання «Медапаратура» 

на вул. Новозабарській, 20 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 



13 

 

обслуговування будівель автомайстері (літ.А) та матеріального складу (літ.Б)» 

(К-34008) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 13.06.2018 № 08/231-2043/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з додатковою відповідальністю «Київське 

виробниче об'єднання «Медапаратура» на вул. Новозабарській, 20 в 

Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 

автомайстері (літ.А) та матеріального складу (літ.Б)» (К-34008) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 13.06.2018 

№ 08/231-2043/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 10. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського на просп. Голосіївському, 3 у 

Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

транспортної інфраструктури (стоянки)» (К-29583) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.12.2017                         

№ 08/231-3069/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на 

просп. Голосіївському, 3 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування транспортної інфраструктури (стоянки)» (К-29583) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.12.2017                         

№ 08/231-3069/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

 11. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу громадянці 

Стрельченко Олені Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації 

індивідуального гаражу на вул. Антоновича, 25 у Голосіївському районі м. 
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Києва» (А-20347) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 28.11.2017 № 08/231-2927/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, М.Глухов, О.Окопний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу громадянці Стрельченко Олені Анатоліївні земельної ділянки для 

експлуатації індивідуального гаражу на вул. Антоновича, 25 у Голосіївському 

районі м. Києва» (А-20347) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 28.11.2017 № 08/231-2927/ПР.
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
 

 12. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної станції на 

вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва» (Д-7454) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.06.2018 

№ 08/231-2130/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 

«Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

існуючої автоматичної телефонної станції на вул. Антоновича, 40 у 

Голосіївському районі м. Києва» (Д-7454) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 25.06.2018 № 08/231-2130/ПР на 

одне з наступних засідань постійної комісії та запросити представників                         

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» для надання роз’яснень щодо використання земельної 

ділянки. 
 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 13. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу приватній 

сервісно-комерційній фірмі «Трансспорт» на передачу земельної ділянки в 

суборенду громадянці Михальченко Валентині Миколаївні для будівництва 

житлово-офісних будинків з приміщеннями соціально-побутового, 

культурного, спортивно-оздоровчого призначення та підземною і наземною 
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стоянкою на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі м. Києва» (К-32456) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

11.06.2018 № 08/231-2000/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу приватній сервісно-комерційній фірмі «Трансспорт» на 

передачу земельної ділянки в суборенду громадянці Михальченко Валентині 

Миколаївні для будівництва житлово-офісних будинків з приміщеннями 

соціально-побутового, культурного, спортивно-оздоровчого призначення та 

підземною і наземною стоянкою на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі   

м. Києва» (К-32456) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 11.06.2018 № 08/231-2000/ПР у зв’язку з тим, що на 

зазначених земельних ділянках, переданих в оренду для будівництва в                           

2008 році, станом на сьогодні будівництво не розпочато відповідно до 

функціонального призначення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
 

 

 14. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому 

кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія Лобановського, 8-а у 

Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих 

гаражів боксового типу» (К-34168) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 16.07.2018 № 08/231-2233/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

 УХВАЛИЛИ:  

1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 

Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018 

№ 08/231-2233/ПР на одне з наступних засідань постійної комісії. 

2. Доручити членам постійно діючої робочої групи щодо опрацювання 

питань гаражно-будівельних кооперативів в м. Києві постійної комісії 

додатково опрацювати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 

Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 
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заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018 

№ 08/231-2233/ПР з виїздом на місце знаходження об’єкту. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 15. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення гаражно-

будівельному кооперативу «АВІАТОР» договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування підземних гаражів на вулиці Григорія 

Андрющенка, 4в у Шевченківському районі м. Києва» (А-20407) доручення 

заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 20.02.2018 

№08/2911. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, М.Глухов, С.Храплюк, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект висновку постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування до 

кадастрової справи А-20407 «Про поновлення гаражно-будівельному 

кооперативу «АВІАТОР» договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування підземних гаражів на вулиці Григорія Андрющенка, 4в у 

Шевченківському районі м. Києва» доручення заступника міського голови - 

секретаря Київської міської ради від 20.02.2018 №08/2911. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  

 

 16. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення автогаражному 

кооперативу «Супутник-3» договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування гаражів на вул. Крайній, 13 у Деснянському районі                          

м. Києва» (А-24813) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 18.07.2018 № 08/231-2309/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко , А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

поновлення автогаражному кооперативу «Супутник-3» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на                                  

вул. Крайній, 13 у Деснянському районі м. Києва» (А-24813) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 18.07.2018 

№ 08/231-2309/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  

 

 17. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення товариству з 

обмеженою відповідальністю «РЕ-ІНВЕСТ» договору оренди земельної ділянки 



17 

 

для обслуговування та експлуатації адміністративного будинку, гаражів та 

будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (автостоянки) на перетині 

вул. Лукянівської та вул. Глибочицької у Шевченківському районі м. Києва» 

(А-24045) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 20.12.2017 № 08/21845. 
 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко , А.Задерейко, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект висновку постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування до 

кадастрової справи А-24045 «Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю «РЕ-ІНВЕСТ» договору оренди земельної ділянки для 

обслуговування та експлуатації адміністративного будинку, гаражів та 

будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (автостоянки) на перетині 

вул. Лукянівської та вул. Глибочицької у Шевченківському районі м. Києва» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

20.12.2017 № 08/21845. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
 

 18. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київпастранс» на вул. Академіка Булаховського у 

Святошинському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі будівництва тролейбусної лінії 

від станції київського метрополітену «Академмістечко» до житлового масиву 

Новобіличі» (К-34477) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 23.07.2018 № 08/231-2365/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, С.Дюжев, А.Задерейко, І.Сагайдак, 

О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству «Київпастранс» на                              

вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі 

будівництва тролейбусної лінії від станції київського метрополітену 

«Академмістечко» до житлового масиву Новобіличі» (К-34477) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.07.2018 

№ 08/231-2365/ПР. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

  

 

 

 

 

 

 19. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному 

акціонерному товариству «Завод залізобетонних конструкцій № 1» на                             

вул. Будіндустрії, 5 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування тепловозного депо» (К-33523) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 23.07.2018 № 08/231-2367/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Завод залізобетонних 

конструкцій № 1» на вул. Будіндустрії, 5 у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування тепловозного депо» (К-33523) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.07.2018 

№ 08/231-2367/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 20. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури (під’їздів) на вул. 

Маршала Малиновського в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 18.05.2017 № 320/2542 «Про поділ 

земельних ділянок та передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» та 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТО» на                            

вул. Маршала Малиновського, 8-а та 8-б в Оболонському районі м. Києва»                       

(Д-9005) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 18.07.2018 № 08/231-2307/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури (під’їздів) на вул. Маршала Малиновського в Оболонському 

районі м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської ради від 

18.05.2017  № 320/2542  «Про  поділ  земельних  ділянок та передачу земельних  

 

 

 

ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-

УНІВЕРСАЛ ГРУП» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТО» на вул. Маршала Малиновського, 8-а та 8-б в 

Оболонському районі м. Києва» (Д-9005) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 18.07.2018 № 08/231-2307/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  

 

 21. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову розгляд проекту 

рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН ЄВРОПА» земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури 

(реконструкція транспортної розв'язки з метою організації будівництва будівель 

і споруд на відведених земельних ділянках) на вул. Академіка Заболотного, 37 у 

Голосіївському районі м. Києва» (Д-8774) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 12.07.2018 № 08/231-2229/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН 

ЄВРОПА» земельної ділянки для будівництва та обслуговування транспортної 

інфраструктури (реконструкція транспортної розв'язки з метою організації 

будівництва будівель і споруд на відведених земельних ділянках) на                        

вул. Академіка Заболотного, 37 у Голосіївському районі м. Києва» (Д-8774) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.07.2018 № 08/231-2229/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  

 

 22. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «Інвест-Регіон» для експлуатації та 
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обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на вул. Братиславській, 48 у Деснянському районі                             

м. Києва» (Д-8564) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 24.07.2018 № 08/231-2394/ПР. 

.

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, І.Сагайдак, О.Окопний. 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради                        

«Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Інвест-Регіон» для експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Братиславській, 48 у 

Деснянському районі м. Києва» (Д-8564) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 24.07.2018 № 08/231-2394/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
 

 23. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ПОІНТ» земельної ділянки 

для влаштування та організації інженерної та транспортної інфраструктури 

(крім об'єктів дорожнього сервісу) на просп. Степана Бандери, 16-д в 

Оболонському районі м. Києва» (Д-7713) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 05.09.2018 № 08/231-2684/ПР. 
. 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО 

ПОІНТ» земельної ділянки для влаштування та організації інженерної та 

транспортної інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу) на                                

просп. Степана Бандери, 16-д в Оболонському районі м. Києва» (Д-7713) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

05.09.2018 № 08/231-2684/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  

 

 24. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» земельних ділянок 

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів транспортної 
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інфраструктури на перетині вулиць Оноре де Бальзака та                                  

просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва» (Д-8398) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2018                         

№ 08/231-2685/ПР. 
. 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко , І.Сагайдак, О.Окопний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО 

РІТЕЙЛ» земельних ділянок для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів транспортної інфраструктури на перетині вулиць Оноре де Бальзака та                                  

просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва» (Д-8398) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2018                         

№ 08/231-2685/ПР враховуючи рішення постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування (витяг з протоколу                        

№ 08/281-867к). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
  

 25. СЛУХАЛИ:  

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування та 

обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що прибувають на 

сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва»                        

(Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 11.06.2018 № 08/231-1991/ПР.  

 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, В.Мондриївський, 

О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 

«Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для 

влаштування та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що 

прибувають на сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі 

м. Києва» (Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської  міської  ради  від  11.06.2018  № 08/231-1991/ПР  на одне з наступних  

засідань постійної комісії та запросити представників                                                    

Держаного підприємства «Автотранспортний науково-дослідний і проектний 

інститут» для надання роз’яснень щодо використання земельної ділянки. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
  

 26. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення ТРАНСПОРТНО-

ЕКСПЕДИЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТРІВКА» У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  договору  на  право  

тимчасового користування землею на умовах оренди для будівництва та 

експлуатації складських приміщень з відкритою стоянкою напівпричепів на                         

вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва» (А-12158) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 13.06.2018 

№ 08/231-2040/ПР. 
. 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

поновлення ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ПЕТРІВКА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ договору на право тимчасового користування землею 

на умовах оренди для будівництва та експлуатації складських приміщень з 

відкритою стоянкою напівпричепів на вул. Вербовій в Оболонському районі                

м. Києва» (А-12158) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 13.06.2018 № 08/231-2040/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 2,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення не прийнято.  
  

 27. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину        

Якимцю Ігорю Петровичу на вул. Кадіївській, 1 у Деснянському районі                        

м. Києва для будівництва індивідуального гаража» (К-31482) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 17.10.2017 

№ 08/231-2566/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Якимцю Ігорю Петровичу на вул. Кадіївській, 1 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража»                      

(К-31482) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 17.10.2017 № 08/231-2566/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
  

 28. СЛУХАЛИ: 
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Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці                

Якимець Ользі Володимирівні на вул. Кадіївській, 3 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва індивідуального гаража» (К-31480) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 17.10.2017 

№ 08/231-2565/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, І.Сагайдак, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Якимець Ользі Володимирівні на                                 

вул. Кадіївській, 3 у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаража» (К-31480) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 17.10.2017 № 08/231-2565/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
 

 29. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Михальченко Валентині Миколаївні на просп. Науки, 58 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу» (К-31354) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.12.2017 

№ 08/231-3288/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, М.Глухов, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Михальченко Валентині Миколаївні на         

просп. Науки, 58 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаражу» (К-31354) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 26.12.2017 № 08/231-3288/ПР у зв’язку з 

невідповідністю інформації, зазначеної в матеріалах кадастрової справи, дійним 

обставинам. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято. 
 

 30. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

гаражно-будівельному кооперативу «Арсеналець-1» договору оренди 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на                                     

вул. Салтикова-Щедріна, 2-а у Печерському районі м. Києва» (А-22002) 

доручення заступника міського голови – від 03.02.2016 № 08/231-667/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

поновлення гаражно-будівельному кооперативу «Арсеналець-1» договору 

оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на                                   

вул. Салтикова-Щедріна, 2-а у Печерському районі м. Києва» (А-22002) 

доручення заступника міського голови – від 03.02.2016 № 08/231-667/ПР. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 
 Рішення не прийнято.  
  

 

 

 31. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

листа Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій від 29.08.2018  

№ 08/15523 стосовно погодження проекту розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

внесення змін до Положення про Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)». 
 

ВИСТУПИЛИ: Ю.Назаров, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

внесення змін до Положення про Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                  

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
  

 СЛУХАЛИ:  
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував повернутися до розгляду проекту рішення Київської міської ради 

«Про продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 

для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель і споруд на вул. Миру, 17 у 

Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2201/ПР.  
 

 

УХВАЛИЛИ: повернутися до розгляду проекту рішення Київської 

міської ради «Про продаж земельної ділянки публічному акціонерному 

товариству «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод» для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд на 
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вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 

№ 08/231-2201/ПР.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

  

 

 32. СЛУХАЛИ:  
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий центр 

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку 

та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування існуючих будівель 

і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018 № 08/231-2201/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: О.Білоцький, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

продаж земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-

виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель і споруд на вул. Миру, 17 у 

Святошинському районі м. Києва» (Є-1427) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2201/ПР.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

 33. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

питання щодо належного утримання експонатів Історичного експозиційно -

реставраційного центру комунального підприємства «Київпастранс» відповідно 

до листа заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Пантелеєва П.О. від 06.08.2018 № 008-1357. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Майзель, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: запросити директора Департаменту транспортної 

інфраструктури Симонова С.А. та матеріально відповідального за збереження 

майна історично експозиційно – реєстраційного центру (ІЄРЦ) Щипкова Р.Є. 

для надання роз’яснень з питання утримання експонатів Історичного 

експозиційно-реставраційного центру комунального підприємства 

«Київпастранс». 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення прийнято.  
 

Голова комісії                  О.Окопний  

 

 

Секретар комісії                                                              А.Задерейко 


