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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА к о м іс ія  з  п и т а н ь  м іс т о б у д у в а н н я ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

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

Протокол № 26/59
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 24.11.2017

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

» Склад комісії: 23 депутати Київської міської ради.

Присутні 20 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії:

Міщенко О. Г.

Марченко Р. В.

Кісільов І. П.

Турець В. В. 
Харченко О. В. 
Картавий І. Л. 
Банас Д. М. 
Бродський В. Я. 
Зубко Ю. Г. 
Кримчак С. О. 
Меліхова Т. І. 
Михайленко В. О. 
Негрич М. М. 
Непоп В. І. 
Петровець О. Ф. 
Римаренко С. Г. 
Росляков В. В.

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



Старовойт В. М.
Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.

Відсутні 3 депутати Київської міської ради: Баленко І. М., Балицька О. С., 
Назаренко В. Е.

Присутні та запрошені
Гуманенко В. Л.
Лобан Ю. М. 
Мірошниченко І. М. 
Марченко В. П.

Зайченко Т. В.

Чорний А. М.

Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Бугай О. Ф.

Дюжев С. А. 
Кураченко О. І., 
Черній О., 
Цимбал В. В. 
Вагін А.
Гунько М.,
Кубар Н.
Балута Л. Л. 
Шостак В. І. 
Бебешко Я. О. 
Зарицький К. О. 
Іпієв Д. X.
Багно Л. О. 
Різніченко К. М. 
Солонецька О. С., 
Покотило В. Г.

- депутати Київської міської ради;

завідувач сектора державного геодезичного нагляду 
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві; 
заступник директора Департаменту -  начальник 
Управління регулювання забудови міста Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);
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);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);
голова громадської організації «Київська міська спілка 
ветеранів АТО Оболонського району»; 
представник громадськості; 
з питання 9.1 порядку денного:

з питання 9.4 порядку денного; 
по кадастровій справі Д-7459:

по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій 
по кадастровій

справі П- 
справі П- 
справі П- 
справі А- 
справі А- 
справі А- 
справі П- 
справі А-

9334;
9487;
9574;
23293
22673
23305
9291;
21568;



Дорошенко О. М., 
Примаченко В. В. 
Болкова В. Б. 
Грицик В. П. 
Гузченко Ю. М. 
Сухомлин Ю. В. 
Сухомлин М. 
Пасічник В. Ф. 
Пасічник Н. Є. 
Трасковський О. П. 
Нічога О. О.
Митяй Г.
Поляков Л. Г. 
Платенко О.

по справі-клопотанню К-31030:

по справі-клопотанню К-30242; 
по справі-клопотанню К-26326; 
по справі-клопотанню К-29893; 
по справі-клопотанню К-30374:

по справі-клопотанню К-30235;

по справі-клопотанню К-29877; 
по справі-клопотанню К-29384; 
по справі-клопотанню К-26577; 
по справі-клопотанню К-31362; 
по справі-клопотанню К-28897.

Порядок денний:

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на розі вулиці Кудряшова та площі 
Петра Кривоноса у Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради М. Негрича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.10.2017 №08/231-2644/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання доопрацювати план-схему 
земельної ділянки та уточнити межі запропонованого парку, а також надати 
погодження Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №35/97 від 07.11.2017).

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Каунаська 4, 6/1 у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради Я. Горбунова (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 03.10.2017 №08/231-2381/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства та надати письмові звернення 
мешканців прилеглих територій з приводу облаштування скверу (витяг №08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 від 01.11.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

01.11.2017).



3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на бул. Ярослава Гашека 15 та 
Харківське шосе 5, 7/1 та 7/13 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради Я. Горбунова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 03.10.2017 №08/231- 
2382/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства, надати погодження 
землекористувачів - балансоутримувачів території згідно з даними Міського земельного 
кадастру та письмові звернення мешканців прилеглих територій з приводу облаштування 
скверу (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від 01.11.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у Дарницькому районі 
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради В. Бохняка,
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 13.10.2017 №08/231-2549/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб ’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства, надати погодження постійної 
комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та у  разі наявності - згоду власників майна, 
розташованого на зазначеній ділянці (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від
01.11.2017).

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
парку земельним ділянкам, що розташовані між будинками №№1, 1А, 1Б на 
вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера Тельбін у Дніпровському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Н. Шульги (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 23.10.2017 
№08/231-2638/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання долучити до проекту рішення 
погодження КП «Плесо» (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від 01.11.2017).

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

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
парку земельній ділянці орієнтовною площею 189476.36 кв.м., що 
розташована навколо озера «Сонячне» на вулиці Ревуцького в Дарницькому 
районі міста Києва» за поданням депутатів Київської міської ради 
Ю. М. Лобан, Г. О. Сандалової (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 12.06.2017 №08/231-1441/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.
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Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №20/82 від 23.06.2017).

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 
нормативної грошової оцінки земель міста Києва» (ПР-14559 від 19.10.2017, 
кадастрова справа А-24227, доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 16.11.2017 №08/231-2733/ПР) - 
матеріали додаються.

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

8. Про розгляд листа заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради В. В. Прокопіва від 08.11.2017 №225-КР-3828 щодо опрацювання та 
надання у двотижневий термін пропозицій до робочого плану оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради на виконання 
рішення Київської міської ради від 14.09.2017 №11/3018 «Про організаційно- 
правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Київської міської ради та підготовки Антикорупційної програми Київської 
міської ради» - матеріали додаються.

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

9.1 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.03.2007 
№ 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, З 
у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутатів Київської 
міської ради І. Мірошниченка, В. Бохняка, І. Картавого, В. Назаренка, 
М. Буділова з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 20.11.2017 №08/230-2437 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017№08/231-1849/ПР) -  матеріали додаються.

9.2 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
врегулювання питання використання земельної ділянки площею 
0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради Д. Стрижова з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 20.11.2017 №08/230-2438 (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 26.10.2017 
№08/231-2650/ПР) -  матеріали додаються.
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9.3 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2420 (ПР-13902 від 21.08.2017, кадастрова справа 
Д-7894, доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1866/ПР) -  матеріали додаються.

9.4 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу громадянці Месячній Наталії Михайлівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13-в в 
Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 17.11.2017 
№08/230-2419 (ПР-14336 від 28.09.2017, кадастрова справа А-23000, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 02.10.2017 №08/231-2358/ПР) -  матеріали додаються.

9.5 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Катерина» для експлуатації та обслуговування житлового 
будинку на вул. Пирогова, 6 у Шевченківському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 16.11.2017 №08/230-2417 (ПР-14175 від
19.09.2017, кадастрова справа А-22492, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 19.09.2017 
№08/231-2165/ПР) -  матеріали додаються.

9.6 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.01.2005 
№72-6-00245, укладеного між Київською міською радою та 
ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельного комплексу на просп. Повітрофлотському,
11-13 у Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради В. Назаренка, І. Картавого, В. Непопа, 
М. Негрича з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 04.10.2017 №08/230-2180 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2132/ПР) — матеріали додаються.

9.7 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління
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правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 18.10.2017 
№08/230-2247 (ПР-12789 від 09.02.2017, кадастрова справа А-22808, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 20.02.2017 №08/231-402/ПР) -  матеріали додаються.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 14.11.2017 ухвалено перенести розгляд проекту 
рішення на наступне засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

9.8 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 01.11.2017 
№08/230-2326 (ПР-13199 від 03.04.2017, справа-клопотання К-29148, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-880/ПР) -  матеріали додаються.

9.9 Про повторний 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 та В. Бродського з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 27.10.2017 №08/230-2299 (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 15.09.2017 
№08/231-2149/ПР) -  матеріали додаються.

Відповідно до витягу від 23.10.2017 08/285-215 з протоколу № 17 від 11.10.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім ’ї, 
молоді та спорту під час голосування за підтримку проекту рішення рішення 
прийнято не було.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 07.11.2017 під час голосування за відхилення 
зауважень, викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а 
також за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку, та відхилення 
проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

9.10 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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 правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 21.11.2017 
№08/230-2449 (ПР-14254 від 21.09.2017, кадастрова справа Д-8191, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 25.09.2017 №08/231-2250/ПР) — матеріали додаються.
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10. Про розгляд кадастрових справ — матеріали додаються
10.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон):____________________________ __________
Є-1414 Є-1194 Є-1395 Є-0495 Є-1452 Є-1397
Є-1372 Є-1415 Є-1467 Є-1139 Є-1071 Є-1440
Є-1434 Є-1457

10.2. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради):  _̂____ __________
Є-1391 Є-1443 Є-1400 Є-1433 Є-1331 Є-1435
Є-1455 Є-1389

10.3. Розгляд кадастрових справ (відмова у  передачі земельної ділянки, 
відмова у  поновленні договору оренди земельної ділянки та
розірвання договорів оренди земельних ділянок):
Щ-1169 А-23983 А-23702

Розгляд кадастрових сп]рав (надання/передача - юридичні особи):
А-23489 Д-6034 А-24194 А-23113 Д-7874 А-7423
А -16067 А-24339 Д-7641 Д-7880 Д-7500 А-24348
А-20177 Д-8184 Д-6299 Д-7597 Д-8327

10.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
юридичні особи):_____ _____________________ _____________________
А -19600 Д-7556 Д-7459 Д-7458 Д-7457 А-21568
А-22192 А-22193 Д-7523 Д-6412 Д-5779

10.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до них):_______________________ __________
А-21326 А-22016 А-23352 А-14568 А-8338 А-23425
А-23437 А-22165

10.7. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них): _____________________
А-22359 А-23411 А-21789 А-21145 А-21885 А-21642
А-21836 А-21163 А-21631 А-21937 А -18949

Розгляд кадастрових сп]рав (приватизація):
П-9334 П-9487 П-9574 П-9291 П-9634 П-9699
П-9662 П-9628 П-9557 П-9532 П-9593 П-9173
П-9538 П-9608

10.9. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (громадяни):______
А-23293 А-22673 ІА-22672 ІА-23305 А -17846 А-22775



А-22607 А-23106 А-23124

11. Про розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
11.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів

11.6.

К-31030 К-31296 К-30550 К-30375 К-30022 К-30242
К-29893

11.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

К-27042 К-30374 К-30235 К-28063 К-26519 К-28198
К-29877

11.3. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

К-28076 К-29933 К-30009 К-29796 К-30041 К-30057
К-29792 К-30107 К-26326 К-28792

11.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в

К-30098 К-29560 К-29812 К-29395 К-29818 К-29580
К-27414 К-29137 К-29873 К-29871

11.5. Повторний
розроблення

розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
проектів землеустрою щодо відведення земельних

К-29384 К-29254 К-28897 К-28692 К-28687 К-28694
К-26575 К-26577

Розгляд справ-клопотань (відмова у  наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
відмова у  наданні дозволу на розроблення технічної документації із 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості):
К-29464 К-31172 К-29805 К-29967 К-29912 К-30176
К-30178 К-30175 К-31362 К-30034 К-29999 К-29789
К-28604 К-29667 К-30339

12. Різне (розгляд листів, протоколів робочих груп та заяв) - матеріали 
додаються.
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12.1. Про протокол засідання робочої групи від 20.11.2017 (реєстр. №213 
від 21.11.2017), створеної 14.11.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання проекту рішення Київської міської 
ради «Про розірвання в односторонньому порядку договору оренди 
земельної ділянки від 04.12.2009 № 66-6-00548, укладеного між 
Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
просп. Возз’єднання, 2 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради В. Гуманенка (доручення заступника 
міського голови — секретаря Київської міської ради від 02.10.2017 
№08/231-2349/ПР) - матеріали додаються.

12.2. Про протокол засідання робочої групи від 13.11.2017 (реєстр. №212 
від 21.11.2017), створеної 08.11.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для вирішення земельних питань та питань 
забезпечення житлом киян - учасників антитерористичної операції та 
членів сімей загиблих киян - учасників антитерористичної операції, які 
перебувають на квартирному обліку - матеріали додаються.

12.3. Про лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 07.11.2017 №100-19591 (вх. №08/19228 від 09.11.2017) щодо 
результатів розгляду звернення ГК «Корчувате-2» стосовно можливості 
перенесення гаражів з вул. Набережно-Корчуватської на 
вул. Новопирогівську, 34-38 у Голосіївському районі м. Києва та з 
проханням посприяти у прийнятті Київською міською радою рішення 
про зняття земельної ділянки по вул. Новопирогівська, 34-38 з 
земельних торгів для подальшої її передачі ГО «Корчувате - наш дім» - 
матеріали додаються.

Питання, винесені на розгляд з голосу:

13. СЛУХАЛИ:
Картавого І. Л., секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку денного проекту 
рішення Київської міської ради «Про проведення нормативної грошової 
оцінки земель міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради І. Л. 
Картавого (доручення заступника міського голови — секретаря Київської 
міської ради від ЗО. 03.2016 №08/231-1563/ПР).

ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
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ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста 
Києва» за поданням депутата Київської міської ради І. Л. Картавого 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
30.03.2016 №08/231-1563/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ:
Картавого І. Л., секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку денного протоколу 
засідання робочої групи від 23.11.2017 (реєстр. №214 від 24.11.2017),
створеної 03.10.2017 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування з розгляду 
депутатського звернення І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 
№08/279/08/033-685 щодо питання законності вирубки дерев та намірів 
подальшої забудови земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:62:035:0030 орієнтовною площею 4,0141 га на перетині вулиць 
Маршала Жукова та Кіото у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного протокол засідання робочої 

групи від 23.11.2017 (реєстр. №214 від 24.11.2017), створеної 03.10.2017 на 
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування з розгляду депутатського звернення
І. Картавого та М. Буділова від 03.10.2017 №08/279/08/033-685 щодо питання 
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови земельної ділянки з 
кадастровим номером 8000000000:62:035:0030 орієнтовною площею 4,0141 га 
на перетині вулиць Маршала Жукова та Кіото у Деснянському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Міщенка О. Г., голову постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку денного проекту 
рішення «Про передачу громадянці Гриценко Марії Степанівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 3-а у 
Деснянському районі м. Києва» (кадастрова справа А-23870, ПР-14424 від
02.10.2017, доручення заступника міського голови — секретаря Київської 
міської ради від 04.10.2017 №08/231-2428/ПР).
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ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення «Про 

передачу громадянці Гриценко Марії Степанівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 3-а у Деснянському районі 
м. Києва» (кадастрова справа А-23870, ПР-14424 від 02.10.2017, доручення 
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 04.10.2017 
№08/231-2428/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ:
Міщенка О. Г., голову постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку денного проекту 
рішення «Про передачу громадянці Яценко Наталії Володимирівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 6-а у 
Деснянському районі м. Києва», (ПР-14275 від 25.09.2017, кадастрова справа 
А-23888, доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської 
ради від 27.09.2017№08/231-2308/ПР).

ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення «Про 

передачу громадянці Яценко Наталії Володимирівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 6-а у Деснянському районі 
м. Києва», (ПР-14275 від 25.09.2017, кадастрова справа А-23888, доручення 
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 27.09.2017 
№08/231-2308/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

17. СЛУХАЛИ:
Міщенка О. Г., голову постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку денного проекту 
рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину Ерікяну Агвану 
Рубеновичу для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на 
вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-14645 від
22.11.2017, кадастрова справа А-22539, доручення заступника міського 
голови — секретаря Київської міської ради від 22.11.2017 №08/231-2817/ПР).
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ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення «Про 

передачу земельної ділянки громадянину Ерікяну Агвану Рубеновичу для 
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вул. Тимофія 
Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-14645 від 22.11.2017, 
кадастрова справа А-22539, доручення заступника міського голови — 
секретаря Київської міської ради від 22.11.2017 №08/231-2817/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Міщенка О. Г., голову постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування
Про пропозицію щодо включення до проекту порядку проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вулиці Архітектора Вербицького, 11 у Дарницькому районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради В. Павлика (доручення заступника 
міського голови — секретаря Київської міської ради від 07.11.2017 №08/231- 
2692/ПР).

ВИСТУПИЛИ:
Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 

міської ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці 
Архітектора Вербицького, 11 у Дарницькому районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради В. Павлика (доручення заступника міського 
голови — секретаря Київської міської ради від 07.11.2017 №08/231-2692/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Міщенка О. Г. - голову постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.

Про затвердження в цілому порядку денного засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 24.11.2017 з підтриманими пропозиціями депутатів 
Київської міської ради щодо включення питань до порядку денного.

ВИРІШИЛИ: затвердити в цілому порядок денний засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 24.11.2017 з підтриманими пропозиціями депутатів 
Київської міської ради щодо включення питань до порядку денного.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.
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Рішення прийнято.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на розі вулиці Кудряшова та площі 
Петра Кривоноса у Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради М. Негрича (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.10.2017 №08/231-2644/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання доопрацювати план-схему 
земельної ділянки та уточнити межі запропонованого парку, а також надати 
погодження Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від
01.11.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №35/97 від 07.11.2017).

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 23.11.2017 
№057029-21038 щодо того, що земельна ділянка перебуває в процесі відведення її в оренду 
на 10 років ТОВ «КП «ПІДЗЕМШЛЯХБУД» та проведено державну реєстрацію земельної 
ділянки в Державному земельному кадастрі від 19.02.2015 за номером НВ-8000159352015.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від 23.10.2017 
№08/231-2644/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - 
на 1 7-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Негрич М. М.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на розі вулиці 
Кудряшова та площі Петра Кривоноса у Солом’янському районі м. Києва».

2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 
проханням надати інформацію чи укладений на земельну ділянку на розі 
вулиці Кудряшова та площі Петра Кривоноса у  Солом’янському районі 
м. Києва договір оренди та висновок 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» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.
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2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Каунаська 4, 6/1 у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради Я. Горбунова (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 03.10.2017 №08/231-2381/ПР) 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб ’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства та надати письмові звернення 
мешканців прилеглих територій з приводу облаштування скверу (витяг №08/288/03-20/49 
з протоколу №20 від 01.11.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови  -  секретаря Київської міської ради від 03.10.2017 
№08/231-2381/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - 
на 15-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Каунаська 4, 6/1 у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на бул. Ярослава Гашека 15 та 
Харківське шосе 5, 7/1 та 7/13 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради Я. Горбунова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 03.10.2017 №08/231- 
2382/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб ’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства, надати погодження 
землекористувачів - балансоутримувачів території згідно з даними Міського земельного 
кадастру та письмові звернення мешканців прилеглих територій з приводу облаштування 
скверу (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від 01.11.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від 03.10.2017 
№08/231-2382/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - 
на 15-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук О. Г.
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, що розташована на бул. Ярослава Гашека 15 
та Харківське шосе 5, 7/1 та 7/13 у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у Дарницькому районі 
м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради В. Бохняка,
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 13.10.2017 №08/231-2549/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб ’єкту подання оформити додаток до проекту 
рішення відповідно до вимог інструкції з діловодства, надати погодження постійної 
комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та у  разі наявності - згоду власників майна, 
розташованого на зазначеній ділянці (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від
01.11.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від 13.10.2017 
№08/231-2549/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього -  
на15-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради 

«Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у 
Дарницькому районі м. Києва» та надання доручення Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) погодити або відмовити в погодженні 
зазначеного проекту рішення, враховуючи висновок постійної комісії 
Київської міської ради з питань екологічної політики, викладений у  витязі 
№08/288/03-20/49 з протоколу №20 засідання цієї комісії від 01.11.2017;

друга - щодо підтримки проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
статусу скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у Дарницькому 
районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за відкладення розгляду проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у 
Дарницькому районі м. Києва» та надання доручення Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) погодити або відмовити в погодженні 
зазначеного проекту рішення, враховуючи висновок постійної комісії
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Київської міської ради з питань екологічної політики, викладений у  витязі 
№08/288/03-20/49 з протоколу №20 засідання цієї комісії від 01.11.2017.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
8 .

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.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній у 
Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1, «проти» -  0, «утрималось» -  6, «не голосували» -
13.

Рішення не прийнято.

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
парку земельним ділянкам, що розташовані між будинками №№1, 1А, 1Б на 
вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера Тельбін у Дніпровському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Н. Шульги (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 23.10.2017 
№08/231-2638/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та рекомендовано суб’єкту подання долучити до проекту рішення 
погодження КП «Плесо» (витяг №08/288/03-20/49 з протоколу №20 від 01.11.2017).

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 23.10.2017 
№08/231-2638/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - 
на 16-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Росляков В. В.

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу парку земельним ділянкам, що розташовані між будинками 
№№1, 1А, 1Б на вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера Тельбін у 
Дніпровському районі м. Києва» до прийняття рішення постійною 
комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.
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6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
парку земельній ділянці орієнтовною площею 189476.36 кв.м., що 
розташована навколо озера «Сонячне» на вулиці Ревуцького в Дарницькому 
районі міста Києва» за поданням депутатів Київської міської ради 
Ю. М. Лобан, Г. О. Сандалової (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 12.06.2017 №08/231-1441/ПР) -
матеріали додаються.

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

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №20/82 від 23.06.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від 12.06.2017 
№08/231-1441/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього -  
на 13-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Лобан Ю. М.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 
статусу парку земельній ділянці орієнтовною площею 189476.36 кв.м., що 
розташована навколо озера «Сонячне» на вулиці Ревуцького в Дарницькому 
районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 
нормативної грошової оцінки земель міста Києва» (ПР-14559 від 19.10.2017, 
кадастрова справа А-24227, доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 16.11.2017 №08/231-2733/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 16.11.2017 
№08/231-2733/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - 
на 6-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Поліщук О. Г.

ВИРІШИЛИ: Повернути проект рішення Київської міської ради «Про 
проведення нормативної грошової оцінки земель міста Києва» разом з 
матеріалами кадастрової справи А-24227 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання за згодою суб’єкта подання.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

8. Про розгляд листа заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради В. В. Прокопіва від 08.11.2017 №225-КР-3828 щодо опрацювання та 
надання у двотижневий термін пропозицій до робочого плану оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради на виконання 
рішення Київської міської ради від 14.09.2017 №11/3018 «Про організаційно- 
правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Київської міської ради та підготовки Антикорупційної програми Київської 
міської ради» - матеріали додаються.

(Лист заступника міського голови  -  секретаря Київської міської ради В. В. Прокопіва від
08.11.2017 №225-КР-3828 - на 7-ми арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Депутатам Київської міської ради  -  членам постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування надати у  двотижневий термін до управління з питань 
контролю та запобігання і протидії корупції свої пропозиції до робочого 
плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради на 
виконання рішення Київської міської ради від 14.09.2017 №11/3018 «Про 
організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Київської міської ради та підготовки Антикорупційної програми 
Київської міської ради».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

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

9.1 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.03.2007 
№ 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, З 
у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутатів Київської 
міської ради І. Мірошниченка, В. Бохняка, І. Картавого, В. Назаренка, 
М. Буділова з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 20.11.2017 №08/230-2437
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(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1849/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 20.11.2017 №08/230-2437, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 22-х арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Мірошниченко І. М., Харченко О. В., Кураченко О. І., Черній О., 

Цимбал В. В.

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

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.11.2017 №08/230-2437, та повторного підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 30.03.2007 № 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та 
закритим акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у 
Дарницькому районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.11.2017 №08/230-2437, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.03.2007 
№ 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у 
Дарницькому районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.11.2017 №08/230-2437, та повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 30.03.2007 № 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та 
закритим акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у 
Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8 (Марченко Р. В., Турець В. В., Картавий І. Л., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Непоп В. І., Римаренко С. Г., 
Росляков В. В.), «проти» -  0, «утрималось» -  4 (Харченко О. В., 
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.), «не голосували» - 8 
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Банас Д. М., Кримчак С. О., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.).

Рішення не прийнято.
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Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої
п роп ози ц іїголова  постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.11.2017 №08/230-2437, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.03.2007 
№ 63-6-00409, укладеного між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у 
Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Харченко О. В., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.), «проти» -  1 (Картавий І. Л.), 
«утрималось» -  4 (Марченко Р. В., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., 
Росляков В. В.), «не голосували» - 9 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., 
Турець В. В. , Банас Д. М., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Непоп В. І., 
Старовойт В. М., Шарій В. В.).

Рішення не прийнято.

9.2 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
врегулювання питання використання земельної ділянки площею 
0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради Д. Стрижова з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 20.11.2017 №08/230-2438 (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 26.10.2017 
№08/231-2650/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 20.11.2017 №08/230-2438, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 27-ми арк.)

СЛУХАЛИ: Харченко О. В.

ВИРІШИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.11.2017 №08/230-2438, та повторно підтримати проект рішення
Київської міської ради «Про врегулювання питання використання земельної 
ділянки площею 0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста 
Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» -
4.

Рішення прийнято.
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9.3 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2420 (ПР-13902 від 21.08.2017, кадастрова справа 
Д-7894, доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1866/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 17.11.2017 №08/230-2420, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 10-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Михайленко В. О.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Михайленка В. О. відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 № 0 8 /2 3 0 -2 4 2 0 та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «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» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

9.4 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу громадянці Месячній Наталії Михайлівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13-в в 
Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 17.11.2017 
№08/230-2419 (ПР-14336 від 28.09.2017, кадастрова справа А-23000, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 02.10.2017 №08/231-2358/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 17.11.2017 №08/230-2419, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 9-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
22



перша - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2419, та повторного підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про передачу громадянці Месячній Наталії 
Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Курортній, 13-в в Оболонському районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2419, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу громадянці Месячній Наталії Михайлівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13-в в 
Оболонському районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2419, та повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про передачу громадянці Месячній Наталії 
Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Курортній, 13-в в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималось» -  5, «не голосували» - 6. 
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.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.11.2017 №08/230-2419, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу громадянці Месячній Наталії Михайлівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13-в в 
Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3, «проти» -  0, «утрималось» -  7, «не голосували» -
10.

Рішення не прийнято.

9.5 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Катерина» для експлуатації та обслуговування житлового 
будинку на вул. Пирогова, 6 у Шевченківському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності

23



Київської міської ради від 16.11.2017 №08/230-2417 (ПР-14175 від
19.09.2017, кадастрова справа Л-22492, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 19.09.2017 №08/231- 
2165/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 16.11.2017 №08/230-2417, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 9-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Міщенка О. Г. відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Катерина» для експлуатації та обслуговування житлового будинку 
на вул. Пирогова, 6 у Шевченківському районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 16.11.2017№08/230-2417.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

9.6 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.01.2005 
№ 72-6-00245, укладеного між Київською міською радою та ТОВ 
«АРГУМЕНТ ВВ» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного комплексу на просп. Повітрофлотському, 11-13 у 
Солом'янському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської 
міської ради В. Назаренка, І. Картавого, В. Непопа, М. Негрича з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 04.10.2017 №08/230-2180 (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.09.2017 №08/231-2132/ПР) -  матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи:

ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» від 23.11.2017 вх. №08/20092 з проханням відхилити 
проект рішення;

- мешканців будинків №11, 15, 17, 19 по просп. Повітрофлотському, мешканців 
будинку №8-А по вул. Гладківська у  Солом’янському районі м. Києва від
15.11.2017 вх. №ОП/КО-14389/2 щодо розірвання договору оренди земельної 
ділянки та створення скверу;
народного депутата України Соболева С. С. від 21.11.2017 вх. №КО-14389/3 з 
проханням вжити всіх можливих заходів для надання статусу скверу 
земельній ділянці з адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 11-13 та 
присвоєння цьому скверу ім ’я Героя України Максима Шаповала; 
депутата Київської міської ради В. Назаренка від 23.11.2017 вх. №08/20094 
щодо внесення правок до преамбули проекту рішення, а саме: замінити «8.4, 
11.5» на «3.1, 7.3».
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(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 04.10.2017 №08/230-2180, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, листи ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» від 23.11.2017 вх. №08/20092, 
мешканців будинків №11, 15, 17, 19 по просп. Повітрофлотському, мешканців 
будинку №8-А по вул. Гладківська у  Солом’янському районі м. Києва від 15.11.2017 
вх. №ОП/КО-14389/2, народного депутата України Соболева С. С. від 21.11.2017 
вх. № К 0-14389/3, депутата Київської міської ради В. Назаренка від 23.11.2017 
вх. №08/20094 - на 79-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В., Непоп В Л.

ВИРІШИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.10.2017 №08/230-2180, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 25.01.2005 № 72-6-00245, укладеного між Київською міською радою та 
ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного комплексу на просп. Повітрофлотському, 11-13 у 
Солом'янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в преамбулі 
проекту рішення цифри та знаки «8.4, 11.5» замінити цифрами та 
знаками «3.1, 7.3», враховуючи звернення депутата Київської міської ради 
В. Назаренка від 23.11.2017 вх. №08/20094.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

9.7 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 18.10.2017 
№08/230-2247 (ПР-12789 від 09.02.2017, кадастрова справа А-22808, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 20.02.2017№08/231-402/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 14.11.2017 ухвалено перенести розгляд проекту 
рішення на наступне засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 18.10.2017 №08/230-2247, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 10-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу громадянину Галіку Володимиру Олександровичу земельної ділянки
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для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку-виставкового 
салону-магазину на вул. Набережно-Луговій, 2 (літ. В) у Подільському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 18.10.2017 № 08/230-2247 на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
заявника.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

9.8 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 01.11.2017 
№08/230-2326 (ПР-13199 від 03.04.2017, справа-клопотання К-29148, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017№08/231-880/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 01.11.2017 №08/230-2326 , проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 9-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
01.11.2017 Ш08/230-2326, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «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» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

9.9 Про повторний 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 та В. Бродського з правовим
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висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 27.10.2017 №08/230-2299 (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 15.09.2017 
№08/231-2149/ПР) -  матеріали додаються.

Відповідно до витягу від 23.10.2017 08/285-215 з протоколу №17 від 11.10.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім ’ї, 
молоді та спорту під час голосування за підтримку проекту рішення рішення 
прийнято не було.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 07.11.2017 під час голосування за відхилення 
зауважень, викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а 
також за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку, та відхилення 
проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 27.10.2017 №08/230-2299, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 11-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. 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
27.10.2017 М208/230-2299, та відхилення 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»;

друга - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 №08/230-2299, та повторного підтримання 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».

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 №08/230-2299, та відхилення 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».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8 (Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Турець В. В., 
Харченко О. В., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю.), 
«проти» -  2 (Картавий І. Л., Бродський В. Я.), «утрималось» -  3 (Кісільов І. П., 
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.), «не голосували» - 7 (Кримчак С. О., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шарій В. В.).

Рішення не прийнято.
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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.

ГОЛОСУВАЛИ: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 М08/230-2299, та повторне підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних 
потреб об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: 
вул. Олени Те ліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Кісільов І. П., Картавий І. Л., Бродський В. Я., 
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю.), «проти» -  0, «утрималось» -  5 
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Харченко О. В., Банас Д. М., Зубко Ю. Г.), «не 
голосували» - 9 (Марченко Р. В., Кримчак С. О., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., 
Шарій В. В.).

Рішення не прийнято.

9.10 Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «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 правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 21.11.2017 
№08/230-2449 (ПР-14254 від 21.09.2017, кадастрова справа Д-8191, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 25.09.2017 №08/231-2250/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 21.11.2017 №08/230-2449, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 10-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2017 №08/230-2449, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «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» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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10. Розгляд кадастрових справ — матеріали додаються
10.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон):

10.1.1. Про розгляд проекту рішення «Про продаж права оренди земельної 
ділянки на земельних торгах (аукціоні) для влаштування експозиції- 
виставки з продажу зелених насаджень та садово-паркового 
інвентарю на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.09.2017 №08/231-1956/ПР.
Кадастрова справа Є-1414, ПР-13977 від 01.09.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж на земельних торгах (аукціоні) 
права оренди на 5 років земельної ділянки площею 0,5000 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж права оренди 
земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) для влаштування експозиції- 
виставки з продажу зелених насаджень та садово-паркового інвентарю на 
вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.1.2. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування дитячого центру дозвілля з закладами 
громадського харчування на вул. Євгенія Харченка, 55-в у 
Дарницькому районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 10.05.2017 №08/231-1137/ПР.
Кадастрова справа Є-1194, ПР-13371 від 28.04.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,6219 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 9 212 208, 00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Меліхова Т. І., Поліщук О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування дитячого центру дозвілля з закладами 
громадського харчування на вул. Євгенія Харченка, 55-в у Дарницькому 
районі м. Києва», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території

29



відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та оскільки висновок про ринкову вартість земельної ділянки 
втрачає чинність 12.12.2017,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.1.3. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування фізкультурно-оздоровчого центру з 
об'єктами соціально-побутового обслуговування населення та 
паркінгом на вул. Драгоманова, 44-6 у Дарницькому районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1823/ПР.
Кадастрова справа Є-1395, ПР-13842 від 02.08.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,4235 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 8 707 205, 00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування фізкультурно-оздоровчого центру з об'єктами 
соціально-побутового обслуговування населення та паркінгом на 
вул. Драгоманова, 44-6 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» -  13, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.1.4. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об’єкта торговельного призначення 
на вул. Чернігівській, 60-а у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
10.05.2017 №08/231-1138/ПР.
Кадастрова справа Є-0495, ПР-13372 від 28.04.2017.
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Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки або права оренди 
на неї на земельних торгах (аукціоні) площею 0,1578 га. Вартість земельної 
ділянки 2 993 093, 00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об’єкта торговельного призначення на 
вул. Чернігівській, 60-а у Дарницькому районі м. Києва», оскільки на 
зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального плану або 
плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» та оскільки висновок про 
ринкову вартість земельної ділянки втратив чинність 22.08.2017.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.1.5. Про повторний розгляд проекту рішення «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або 
права оренди на них) на земельних торгах», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 05.09.2017 
№08/231-1987/ПР.
Кадастрова справа Є-1452, ПР-14010 від 04.09.2017.

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.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до:
- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для надання акта обстеження 
земельної ділянки, а також надання інформації про наявність або 
відсутність майна на земельній ділянці та його власників, а також підстав 
для виникнення права власності на нього;

- Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для проведення перевірки щодо фактичного стану земельної 
ділянки, а також надання інформації щодо наявності будівель чи споруд та 
підстав для їх розміщення на земельній ділянці.

Виноситься на повторний розгляд ,  згідно з: 
листами Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2017 
№057022-20322 та від 16.11.2017 вх. №057081-20503 щодо надання пояснень 
по земельній ділянці та акта обстеження з матеріалами фотофіксації; 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) не надходило.
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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 22.11.2017 №057022-20890 щодо результатів розгляду 
звернення народного депутата України Білецького А. Є. від 23.11.2016 та 
проведеної перевірки.

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

вул. Канальна, 4а площею 0,69 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування громадської будівлі.

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

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято,

10.1.6. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Радунській, 18-а у 
Деснянському районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 10.10.2017 №08/231-2514/ПР.
Кадастрова справа Є-1397, ПР-14447 від 10.10.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0100 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 157 514, 00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Радунській, 18-а у 
Деснянському 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» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.
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10.1.7. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель і 
споруд на вул. Пухівській, 1-6 у Деснянському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 23.08.2017 №08/231-1824/ПР.
Кадастрова справа Є-1372, ПР-13844 від 02.08.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 1,1300 
га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість земельної 
ділянки 7 820 676,00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель і споруд на 
вул. Пухівській, 1-6 у Деснянському районі м. Києва», оскільки на зазначену 
земельну ділянку немає затвердженого детального плану або плану 
зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та оскільки висновок про ринкову 
вартість земельної ділянки втрачає чинність 05.12.2017.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.1.8. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на 
просп. Павла Тичини, 7 в Дніпровському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
19.09.2017 №08/231-2164/ПР.
Кадастрова справа Є-1415, ПР-14173 від 18.09.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,2155 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 3 849 544, 00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Росляков В. В., Гуманенко В. Л., Меліхова Т. І.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Меліхової Т. І. відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для 
будівництва, експлуатації та обслуговування закладу громадського 
харчування на просп. Павла Тичини, 7 в Дніпровському районі м. Києва» до
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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» -1 4 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

10Л.9. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.11.2017 №08/231-2704/ПР.
Кадастрова справа Є-1467, ПР-14569 від 09.11.2017.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3480 га для експлуатації та 
обслуговування будівель продовольчого складу і гаража на вул. Квітки Цісик, 
40 в Оболонському районі м. Києва, що підлягає продажу підприємству 
«УКРТУРТРАНС» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

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

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.1.10. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Башенку Олександру Борисовичу для експлуатації та 
обслуговування допоміжної споруди адміністративного призначення 
на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 09.11.2017 №08/231-2707/ПР.
Кадастрова справа Є-1139, ПР-14566 від 09.11.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0306 га. Вартість земельної ділянки 1 656 511,00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Башенку Олександру Борисовичу для експлуатації та 
обслуговування допоміжної споруди адміністративного призначення на 
вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 ,  «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
10.1.11. Про розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 

права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва 
та експлуатації спортивно-оздоровчого центру на вул. Якуба Коласа 
(між будинками №19-а, 19-6 та 19-в) у Святошинському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.05.2017 №08/231-1338/ПР.
Кадастрова справа Є-1071, ПР-13511 від 23.05.2017.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,1900 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 3 244 045,00 грн.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки 
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 
експлуатації спортивно-оздоровчого центру на вул. Якуба Коласа (між 
будинками №19-а, 19-6 та 19-в) у Святошинському районі м. Києва» та 
відкладення 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» -  9, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» - 8.
Рішення не прийнято.

10.1.12. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу», доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1742/ПР.
Кадастрова справа Є-1440, ПР-13790 від 27.07.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.11.2017 під час 
голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення 
ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0842 га для експлуатації та 
обслуговування будівлі магазину на вул. Симиренка, 9 у Святошинському 
районі м. Києва, що підлягає продажу громадянам Краковичу Йосипу 
Ісаковичу та Мамедову Фарізу Фаіг огли.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Римаренко С. Г., Поліщук О. Г.

35



Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу» та створення робочої групи у  складі членів постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Римаренка С. Г., Картавого /. Л., Рослякова В. В . під 
головуванням Римаренка С. Г.; 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за відкладення розгляду проекту рішення «Про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу» та створення робочої групи у  складі членів постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Римаренка С. Г., Картавого І. Л., Рослякова В. В. під 
головуванням Римаренка С. Г.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  1, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
8 .

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.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  1, «утрималось» -  3, «не голосували» -
6.

Рішення не прийнято.

10.1.13. Про розгляд проекту рішення «Про визначення переліку земельних 
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2092/ПР.
Кадастрова справа Є-1434, ПР-14055 від 07.09.2017.

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

1) вул. Голосіївська, 9-а - площа 0,45 га, для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку;

2) вул. Голосіївська, 9-6 - площа 0,07 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
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вул. Ломоносова - площа 2,51 га, для створення набережної та озеленених 
територій загального користування;
вул. Академіка Писаржевського, 1 - площа 0,11 га, для будівництва, 
експлуатації та обслуговування закладу торгівлі та побутового 
обслуговування населення;
вул. Здолбунівська, 8 - площа 1,79 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з паркінгом;
просп. Петра Григоренка (на розподільчій смузі, напроти буд. 10, 12 по 
вул. Мишуги) - площа 0,51 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Єлизавети Чавдар, 5 - площа 0,33 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Андрія Малишка, 6-а - площа 0,15 га, для розміщення об’єкту 
рекреаційного призначення з встановленням вуличних тренажерів; 
вул. Комбінатна, 2 - площа 0,15 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельного центру;
вул. Райдужна, 1а - площа 0,37 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоповерхового наземного паркінгу; 
вул. Електротехнічна, 2-а - площа 1,51 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Оноре де Бальзака, 16-24 - площа 0,31 га, для влаштування, експлуатації 
та обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Автозаводська, 48-а - площа 0,05 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Автозаводська, 59 - площа 0,18 га, для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки;
ріг вул. Дубровицької та вул. Автозаводської - площа 0,06 га, для
влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки;
вул. Богатирська, 15-а - площа 0,20 га, для влаштування експозиції-виставки
з продажу зелених насаджень та садово-паркового інвентарю;
перетин просп. Героїв Сталінграда та вул. Приозерної - площа 0,0839 га, для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину;
вул. Сирецька, 33-35 - площа 0,82 га, для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального виробничо-адміністративно-
складського комплексу з торговельними приміщеннями;
вул. Кирилівська (поблизу буд. 127) - площа 0,17 га, для влаштування,
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки;
пров. Рощинський, 2 - площа 0,10 га, для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку;
перетин вул. Чорнобильської та вул. Академіка Єфремова - площа 0,36 га, 
для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки; 
вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-а - площа 0,13 га, для 
будівництва, експлуатації та обслуговування підземного паркінгу; 
вул. Ольжича, 51-в - площа 0,14 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправного комплексу.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Поліщук О. Г., Росляков В. В., 

Банас Д. М., Петровець О. Ф., Турець В. В., Бродський В. Я., Непоп В. І., 
Михайленко В. О.
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ВИРІШИЛИ: 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: виключити з 
додатку до проекту рішення (перелік земельних ділянок для опрацювання 
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах) 
пункти 1, 5,11, 22, 23.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  1, «утрималось» — 0, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

10.1.14. Про розгляд проекту рішення «Про визначення переліку земельних 
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 23Л0.2017 №08/231-2642/ПР.
Кадастрова справа Є-1457, ПР-14482 від 12Л0.2017.

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

1) вул. Дмитра Луценка, 7-а - площа 0,05 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі;

2) на розі вул. Любомирської та вул. Бродівської - площа 0,08 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

3) вул. Саперно-Слобідська, 18 - площа 0,33 га, для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного центру;

4) вул. Лариси Руденко, 10-а - площа 0,15 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування об’єкту соціально-побутового обслуговування з 
автостоянкою;

5) набережна Дніпровська, 15 - площа 2,00 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування громадського центру з благоустроєм прилеглої території;

6) вул. Академіка Туполєва, 28-6 - площа 0,26 га, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Михайленко В. О.

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
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повернення до обговорення питання 10,1.14 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах».

ВИРІШИЛИ: Повернутися до обговорення питання 10.1.14 порядку денного:
розгляд проекту рішення «Про визначення переліку земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних 
торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.2. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради):

10.2.1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.11.2016 №416/1420 «Про продаж 
земельних ділянок або права оренди на них на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування підземно- 
надземного паркінгу з об'єктами соціально-побутового 
обслуговування населення на просп. Петра Григоренка, 3-г у 
Дарницькому районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 10.10.2017 №08/231-2512/ПР.
Кадастрова справа Є-1391, ПР-14441 від 10.10.2017.

Проектом рішення передбачено:
1. Внести зміни в назву рішення Київської міської ради від 15.11.2016 

№416/1420 та викласти його в такій редакції: «Про продаж права оренди на 
земельні ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування підземно-надземного паркінгу з об'єктами 
соціально-побутового обслуговування населення на просп. Петра 
Григоренка, 3-г у Дарницькому районі м. Києва» (справа Є-1391).

2. Пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та додаток № 1 до рішення виключити.
3. Додаток № 2 до рішення вважати додатком № 1 до рішення.
4. Доповнити рішення наступними пунктами:

«2. Здійснити продаж права оренди земельних ділянок:
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(кадастровий номер 8000000000:63:245:0155) площею 0,2778 га на 
просп. Петра Григоренка, 3-г у Дарницькому районі м. Києва;

(кадастровий номер 8000000000:63:245:0020) площею 0,0554 га на 
просп. Петра Григоренка, 3-г у Дарницькому районі м. Києва.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.11.2016 №416/1420 «Про продаж земельних 
ділянок або права оренди на них на земельних торгах (аукціоні) для 
будівництва, експлуатації та обслуговування підземно-надземного паркінгу з 
об'єктами соціально-побутового обслуговування населення на просп. Петра 
Григоренка, 3-г у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.2.2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення 
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
на земельних торгах», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 04.09.2017 №08/231-1966/ПР.
Кадастрова справа Є-1443, ПР-13923 від 21.08.2017.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних 
торгах» (із змінами і доповненнями), а саме:
- у пункті 3 в графі 2 «Місце розташування (адреса) земельної ділянки» слова 

«вул. Здолбунівська (Канальна)» замінити словами та цифрами 
«вул. Канальна, 10»,

- у графі 3 «Запропоноване цільове призначення (функціональне 
використання)» слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно-розважального, спортивно-оздоровчого або офісного 
комплексу» замінити словами «для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних 
торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення не прийнято.
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10.2.3. Про повторний розгляд 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», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 22.02.2017 №08/231-490/ПР.
Кадастрова справа Є-1400, ПР-12848 від 20.02.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування , архітектури та землекористування 07.11.2017 під час 
голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення 
ухвалено 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 104 в графі 5 «Цільове призначення земельної ділянки» слова 
«для будівництва та експлуатації житлового будинку» замінити словами 
«для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої 
автостоянки».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати 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».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.2.4. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання 
дозволу на опрацювання земельних ділянок щодо можливості 
продажу земельних ділянок або права їх оренди на земельних 
торгах», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1864/ПР.
Кадастрова справа Є-1433, ПР-13881 від 21.08.2017.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення
Київської міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання дозволу на 
опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок 
або права їх оренди на земельних торгах» (із змінами і доповненнями), а саме:

- у пункті 6 в графі 4 «Цільове призначення» слова «для будівництва, 
експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу» 
замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування 
закладу освіти».

41



СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання дозволу на 
опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок 
або права їх оренди на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.2.5. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 16.07.2015 № 750/1614 «Про відмову 
товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛЮРМ» в поновленні 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправної станції на просп. Героїв Сталінграда, 2 
в Оболонському районі м. Києва та визначення переліку земельних 
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 20.09.2017 №08/231-2185/ПР.
Кадастрова справа Є-1331, ПР-14168 від 18.09.2017.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в рішення Київської міської 
ради від 16.07.2015 № 750/1614 «Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВОЛЮРМ» в поновленні договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції 
на просп. Героїв Сталінграда, 2 в Оболонському районі м. Києва та визначення 
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або 
права оренди на них) на земельних торгах», а саме:

- у пунктах 2.1. та 3.2. слова «для будівництва торговельного комплексу з 
об’єктами автообслуговування» замінити словами «для влаштування, 
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 16.07.2015 № 750/1614 «Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю «ВОЛЮРМ» в поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції на просп. Героїв Сталінграда, 2 в Оболонському районі 
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

10.2.6. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

42



Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення 
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
на земельних торгах», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1869/ПР.
Кадастрова справа Є-1435, ПР-13885 від 21.08.2017.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних 
торгах» (із змінами і доповненнями), а саме:

- у пункті 17 в графі 3 «Запропоноване цільове призначення 
(функціональне використання)» слова «для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатофункціонального адміністративного комплексу» 
замінити словами «для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти» та у графі 4 «Орієнтовна площа земельної ділянки, га» цифри 
«0,79» замінити цифрами «0,46».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних 
торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято .

10.2.7. Про розгляд 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», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.09.2017 №08/231-2285/ПР.
Кадастрова справа Є-1455, ПР-14264 від 22.09.2017.

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», а саме:

- у пункті 103 в графі 4 «Орієнтовна площа земельної ділянки, га» цифри 
«0,50» замінити цифрами «0,55» та в графі 5 «Цільове призначення 
земельної ділянки» слова «будівельно-складської бази» замінити 
словами «будівельно-господарського гіпермаркету».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку
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земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.2.8. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 10.12.2014 №568/568 «Про продаж 
земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування комплексу з надання послуг 
автовласникам із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у 
Святошинському районі м. Києва», доручення Київського міського 
голови від 10.01.2017 №08/231-23.
Кадастрова справа Є-1389, ПР-12487 від 04.01.2017.

Проектом рішення передбачено:
1. Внести зміни в назву рішення Київської міської ради від 10.12.2014 

№568/568 «Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з надання 
послуг автовласникам із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у 
Святошинському районі м. Києва» та викласти його в такій редакції: «Про 
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з 
надання послуг автовласникам із супутньою інфраструктурою на вул. 
Зодчих, 3-б у Святошинському районі м. Києва».

2. Пункти 2, 3, 4 рішення Київської міської ради від 10.12.2014 №568/568 
«Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) для 
будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з надання послуг 
автовласникам із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у 
Святошинському районі м. Києва»викласти в такій редакції:
- «2. Затвердити стартову ціну продажу лоту -  земельної ділянки 

(кадастровий номер 8000000000:75:322:0028) площею 0,2500 га на 
вул. Зодчих, 3-б у Святошинському районі м. Києва, яка виставляється 
на земельні торги, у розмірі 3 871 772,00 грн. (три мільйони вісімсот 
сімдесят одна тисяча сімсот сімдесят дві гривні 00 копійок) на підставі 
експертної грошової оцінки»

- «3. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмірі 5 
відсотків від стартової ціни земельної ділянки, що становить 
193 588,60 грн (сто дев’яносто три тисячі п ’ятсот вісімдесят вісім 
гривень 60 копійок).

- «4. Затвердити умови продажу земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування комплексу з надання послуг 
автовласникам із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у 
Святошинському районі м. Києва згідно з додатком № 1 до цього 
рішення».

3. Доповнити рішення Київської міської ради пунктами 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 
такого змісту:
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- «6. У разі, якщо торги з продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 
5 цього рішення, визнаються такими, що не відбулися, здійснюється 
продаж права оренди цієї земельної ділянки, а виконавцем земельних 
торгів протягом 10 календарних днів публікується оголошення про 
продаж права оренди цієї земельної ділянки.»

- «7. У випадку, передбаченому пунктом 6 цього рішення:»
- «7.1. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою у розмірі 5 (п’яти) відсотків від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.»

- «7.2. Встановити крок земельних торгів з продажу права оренди 
земельної ділянки у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка 
стартової плати за користування земельною ділянкою.»

- «7.3. Продати переможцю земельних торгів право оренди земельної 
ділянки на умовах користування земельною ділянкою, затверджених 
згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

4. Пункт 6 рішення вважати пунктом 8.
5. Пункт 6.1. рішення Київської міської ради вважати пунктом 8.1 та 

викласти в наступній редакції:
- «8.1 Забезпечити підготовку проекту договору купівлі-продажу 

земельної ділянки на вул. Зодчих, 3-б у Святошинському районі м. 
Києва, а у випадку, зазначеному у пункті 6 цього рішення - проекту 
договору оренди цієї земельної ділянки.»

6. Пункти рішення 6.2. та 7 вважати відповідно пунктами 8.2 та 9.
7. Пункти 8, 8.1, 8.2, 9 виключити
8. Доповнити рішення пунктом 10 такого змісту:

- «10. Переможцю земельних торгів безпосередньо в день проведення 
торгів укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, а у випадку, 
встановленому пунктом 6 цього рішення, договір оренди земельної 
ділянки.»

9. Пункт 10 рішення вважати пунктом 11.
10. Додаток до рішення Київської міської ради від 10.12.2014 №568/568 «Про 

продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування комплексу з надання послуг автовласникам 
із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у Святошинському 
районі м. Києва» виключити.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 10.12.2014 №568/568 «Про продаж земельної 
ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та 
обслуговування комплексу з надання послуг автовласникам із супутньою 
інфраструктурою на вул. Зодчих, 3-б у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.
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10.3. Розгляд кадастрових справ (відмова у  передачі земельної ділянки, 
відмова у  поновленні договору оренди земельної ділянки та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок):

10.3.1. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у передачі земельної 
ділянки у власність громадянину Нікуліну Юрію Анатолійовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на Стратегічному шосе, 48-в у Голосіївському 
районі м. Києва», доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1767/ПР.
Кадастрова справа Щ-1169, ПР-13798 від 28.07.2017.

Проектом рішення передбачено: відмовити у передачі у власність земельної 
ділянки площею 0,0907 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у передачі земельної 
ділянки у власність громадянину Нікуліну Юрію Анатолійовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на Стратегічному шосе, 48-в у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

10.3.2. Про розгляд проекту рішення «Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо- 
спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та 
закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 21.09.2017 №08/231-2208/ПР. 
Кадастрова справа А-23983, ПР-14176 від 20.09.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «Галеон» від 23.11.2017 
вх. №08/20119 з проханням відхилити проект рішення.

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди 
земельної ділянки від 03.08.2007 №66-6-00406 площею 0,8715 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо відхилення проекту рішення «Про відмову товариству з 

обмеженою відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо- 
спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та 
закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва», враховуючи звернення товариства з
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обмеженою відповідальністю «Галеон» від 23,11,2017 вх, М 08/20119 та 
відсутність заперечень Київської міської ради щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки, відповідно до статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», та надання доручення Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) врахувати інформацію, викладену в листі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» від 23,11,2017 вх. №08/20119, а 
також підготувати та передати на розгляд постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування проект висновку щодо можливості поновлення 
договору оренди земельної ділянки від 03.08.2007 №66-6-00406 площею 
0,8715 га на просп. Броварському у  Дніпровському районі м. Києва у  
порядку, передбаченому рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 
М241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель 
комунальної власності у  місті Києві»;

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо- 
спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та 
закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за відхилення проекту рішення «Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо- 
спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та 
закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва», враховуючи звернення товариства з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» від 23.11.2017 вх. М08/20119 та 
відсутність заперечень Київської міської ради щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки, відповідно до статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», та надання доручення Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) врахувати інформацію, викладену в листі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» від 23.11.2017 вх. №08/20119, а 
також підготувати та передати на розгляд постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування проект висновку щодо можливості поновлення 
договору оренди земельної ділянки від 03.08.2007 №66-6-00406 площею 
0,8715 га на просп. Броварському у  Дніпровському районі м. Києва у  
порядку, передбаченому рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 
№2241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель 
комунальної власності у  місті Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 10, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» -
8 .

Рішення не прийнято.
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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,

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо- 
спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та 
закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  З, «проти» -  0, «утрималось» -  5, «не голосували» - 
12.

Рішення не прийнято,

ВИСТУПИЛИ: Зубко Ю. Г.

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 Зубка Ю, Г, щодо 
повернення до обговорення питання 10,3,2 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Галеон» в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування оздоровчо-спортивного комплексу з підприємством громадського 
харчування та закладами громадського призначення на просп. Броварському у 
Дніпровському районі м. Києва».

ВИРІШИЛИ: Повернутися до обговорення питання 10,3,2 порядку денного:
розгляд проекту рішення «Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо-спортивного 
комплексу з підприємством громадського харчування та закладами 
громадського призначення на просп. Броварському у Дніпровському районі м. 
Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято,

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1, Враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Галеон» від 23,11.2017 вх  №08/20119 та відсутність 
заперечень Київської міської ради щодо поновлення договору оренди 
земельної ділянки, відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду 
землі» відхилити проект рішення «Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «Галеон» в поновленні договору оренди земельної ділянки
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для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо-спортивного 
комплексу з підприємством громадського харчування та закладами 
громадського призначення на просп. Броварському у Дніпровському районі 
м. Києва».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати 
інформацію, викладену в листі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Галеон» від 23.11.2017 вх. №08/20119, а також підготувати та передати 
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування проект висновку 
щодо можливості поновлення договору оренди земельної ділянки від 
03.08.2007 №66-6-00406 площею 0,8715 га на просп. Броварському у  
Дніпровському районі м. Києва у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №2241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

10.3.3. Про розгляд проекту рішення «Про розірвання договорів оренди 
земельних ділянок від 09.04.2009 № 91-6-00845 (зі змінами, 
внесеними угодою від 30.03.2016 № 80) та від 09.04.2009 
№ 91-6-00844 (зі змінами, внесеними угодою від 30.03.2016 № 81), 
укладених між Київською міською радою та відкритим акціонерним 
товариством «КИЇВМЕТРОБУД», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 02.10.2017 №08/231-2357/ПР. 
Кадастрова справа А-23702, ПР-14337 від 28.09.2017.

Проектом рішення передбачено: розірвати договори оренди земельних 
ділянок від 09.04.2009 № 91-6-00845 (зі змінами, внесеними угодою від
30.03.2016 № 80) та від 09.04.2009 № 91-6-00844 (зі змінами, внесеними 
угодою від 30.03.2016 № 81) площами 0,2308 га та 0,1000 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договорів оренди 
земельних ділянок від 09.04.2009№ 91-6-00845 (зі змінами, внесеними угодою 
від 30.03.2016 № 80) та від 09.04.2009 № 91-6-00844 (зі змінами, внесеними 
угодою від 30.03.2016 № 81), укладених між Київською міською радою та 
відкритим акціонерним товариством «КИЇВМЕТРОБУД».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  ІЗ, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.4. Розгляд кадастрових справ (надання/передача - юридичні особи):
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10.4.1. Про розгляд проекту рішення «Про надання приватному 
акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель на 
просп. Валерія Лобановського, 119 у Голосіївському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017№08/231-2526/ПР.
Кадастрова справа А-23489, ПР-14474 від 11.10.2017.

Земельна ділянка площею 1,8233 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання приватному
акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель на просп. Валерія Лобановського, 119 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.

10.4.2. Про розгляд проекту рішення «Про передачу публічному 
акціонерному товариству «УКРВТОРЧОРМЕТ» земельних ділянок 
для експлуатації та обслуговування відкритого майданчика для 
зберігання готової продукції на вул. Будіндустрії, 8 у Голосіївському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 14.04.2016 №08/231-1827/ПР.
Кадастрова справа Д-6034, ПР-9655 від 12.04.2016.

Земельні ділянки площами 0,3423 та 0,1298 га -  в оренду на 1 рік.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу публічному 
акціонерному товариству «УКРВТОРЧОРМЕТ» земельних ділянок для 
експлуатації та обслуговування відкритого майданчика для зберігання готової 
продукції на вул. Будіндустрії, 8 у Голосіївському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Д-6034 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.
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10.4.3. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлових будинків, багатофункціонального торгово-розважального, 
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій 
дорозі, 1-а, 1 -в у Голосіївському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
20.11.2017 №08/231-2785/ПР.
Кадастрова справа А-24194, ПР-14621 від 20.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,3000 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, 
багатофункціонального торгово-розважального, виставково-готельно-офісного 
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» -
11.

Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Михайленко В.О.

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 10.4.3 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОРОЖНА КАРТА» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлових будинків, багатофункціонального торгово- 
розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на 
Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за повернення до обговорення питання 10.4.3 порядку денного:
розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, 
багатофункціонального торгово-розважального, виставково-готельно-офісного 
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  4, «не голосували» -
6.

Рішення не 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 10.4.3 порядку денного:
розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлових будинків, багатофункціонального 
торгово-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на 
Кільцевій дорозі, 1-а, 1 -в у Голосіївському районі м. Києва».

ВИРІШИЛИ: Повернутися до обговорення питання 10.4.3 порядку денного:
розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, 
багатофункціонального торгово-розважального, виставково-готельно-офісного 
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, 
багатофункціонального торгово-розважального, виставково-готельно-офісного 
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.4.4. Про розгляд проекту рішення «Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТІК-ПАСІФІК 
ВЕНЧУРЗ» для будівництва та експлуатації дрібно-оптового 
торговельного центру на вул. Олександра Мишуги у Дарницькому 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 14.06.2017 №08/231-1479/ПР.
Кадастрова справа А-23113, ПР-13628 від 14.06.2017.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Земельна ділянка площами 2,7527 га та 0,0210 га -  в оренду на 25 років. 

СЛУХАЛИ: Турець В. В.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Зайченко Т. В.
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ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу земельних 
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТІК-ПАСІФІК 
ВЕНЧУРЗ» для будівництва та експлуатації дрібно-оптового торговельного 
центру на вул. Олександра Мишуги у Дарницькому районі м. Києва» на 
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.4.5. Про розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРТОРГ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі торговельного призначення на вул. Братиславській, 26-д у 
Деснянському районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 20.11.2017 №08/231-2786/ПР.
Кадастрова справа Д-7874, ПР-14620 від 20.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,0317 га -  в оренду на 5 років.

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

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРТОРГ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі торговельного 
призначення на вул. Братиславській, 26-д у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» -
8 .

Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

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 10.4.5 порядку денного: розгляд проекту 
рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 
«УКРІНТЕРТОРГ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі торговельного призначення на вул. Братиславській, 26-д у 
Деснянському районі м. Києва».

ВИРІШИЛИ: Повернутися до обговорення питання 10.4.5 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРТОРГ» земельної ділянки для
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експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі торговельного 
призначення на вул. Братиславській, 26-д у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРТОРГ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі торговельного 
призначення на вул. Братиславській, 26-д у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» -
4.

Рішення прийнято.

10.4.6. Про проект рішення Київської міської ради «Про передачу фізичній 
особі -  підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки 
для реконструкції торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією 
та обслуговуванням торговельно-побутового комплексу з закладом 
громадського харчування на просп. Володимира Маяковського, 3-в 
(літ. Б) у Деснянському районі м. Києва», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 21.11.2017 
№08/231-2814/ПР.
Кадастрова справа А-7423, ПР-14643 від 21.11.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ФОП Муліка Ю. В. від
20.11.2017 вх. №08/19756 з проханням при розгляді проекту рішення цільове 
призначення земельної ділянки зазначити «для експлуатації та обслуговування 
закладу громадського харчування».

Земельна ділянка площею 0,1515 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Турець В. В., Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Бродський В. Я., Кісільов І. П., Картавий І. Л.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу фізичній особі -  

підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для реконструкції 
торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
торговельно-побутового комплексу з закладом громадського харчування на 
просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення 
викласти цільове призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування», 
враховуючи звернення фізичної особи -  підприємця Муліка Ю. В. від
20.11.2017 вх. №08/19756;
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друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Бродського В. Я. щодо відкладення 
розгляду проекту рішення «Про передачу фізичній особі -  підприємцю 
Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для реконструкції 
торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
торговельно-побутового комплексу з закладом громадського харчування на 
просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва» та направлення його разом з матеріалами кадастрової справи 
Л-7423 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі', підприємництва та регуляторної політики.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про передачу фізичній особі -  
підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для реконструкції 
торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
торговельно-побутового комплексу з закладом громадського харчування на 
просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення 
викласти цільове призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування», 
враховуючи звернення фізичної особи -  підприємця Муліка Ю. В. від
20.11.2017 вх. №08/19756.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
9.

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.

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Бродського В. Я. 
щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу фізичній особі -  
підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для реконструкції 
торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
торговельно-побутового комплексу з закладом громадського харчування на 
просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва» та направлення його разом з матеріалами кадастрової справи 
Л-7423 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» -
7.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс повторно на 
голосування пропозицію щодо підтримки проекту рішення «Про передачу
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фізичній особі -  підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для 
реконструкції торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та 
обслуговуванням торговельно-побутового комплексу з закладом громадського 
харчування на просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському 
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: е назві та по тексту проекту 
рішення викласти цільове призначення земельної ділянки у  такій редакції: 
«для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування», 
враховуючи звернення фізичної особи -  підприємця Муліка Ю. В. від 20.11.2017 
вх. №08/19756.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу фізичній особі -  
підприємцю Муліку Юрію Валерійовичу земельної ділянки для реконструкції 
торговельного об’єкту з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
торговельно-побутового комплексу з закладом громадського харчування на 
просп. Володимира Маяковського, 3-в (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення 
викласти цільове призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування», 
враховуючи звернення фізичної особи — підприємця Муліка Ю. В. від
20.11.2017 вх. №08/19756.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.

10.4.7. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих 
будівель на вул. Лебединській, 3-б в Оболонському районі м. Києва», 
доручення Київського міського голови від 01.08.2017 №08/231-1759/ПР. 
Кадастрова справа А-16067, ПР-13815 від 31.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи:

-  Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2017 вх. №32850/1 щодо 
врахування при розгляді проекту рішення листа ПАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»;

- П АТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» від 18.09.2017 вх. №32850 щодо долучення до 
матеріалів справи копій документів та врахування їх при розгляді проекту 
рішення.

Земельна ділянка площею 1,3199 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих будівель на 
вул. Лебединській, 3-б в Оболонському районі м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.4.8. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на 
просп. Героїв Сталінграда, 65-6 в Оболонському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 16.11.2017 №08/231-2731/ПР.
Кадастрова справа А-24339, ПР-14590 від 15.11.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики .

Земельна ділянка площею 0,0487 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування магазину на просп. Героїв Сталінграда, 65- 
б в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.4.9. Про розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 
комплексу на просп. Степана Банд ери, 15-6 в Оболонському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.11.2017 №08/231-2726/ПР.
Кадастрова справа Д-7641, ПР-14581 від 14.11.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,4004 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на 
просп. Степана Бандери, 15-6 в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.
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10.4.10. Про розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування торгового комплексу на 
вул. Полярній, 20-д в Оболонському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
20.11.2017 №08/231-2761/ПР.
Кадастрова справа Д-7880, ПР-14594 від 16.11.2017.

Проект, рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 4,6844 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування торгового комплексу на вул. Полярній, 20-д в 
Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.

10.4.11. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Мельник 
Алевтині Олегівні земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування будівель торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 літ. «Л» в 
Оболонському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 21.11.2017 №08/231-2811/ПР. 
Кадастрова справа Д-7500, ПР-14642 від 21.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,0134 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мельник 
Алевтині Олегівні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівель торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 літ. «Л» в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

10.4.12. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Бабаєвій 
Ламан Талиб кизи земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування нежилого будинку -  магазину (літ. А) на 
просп. Оболонському, 14 в Оболонському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
21.11.2017 №08/231-2812/ПР.
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Земельна ділянка площею 0,0392 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення «Про передачу громадянці Бабаєвій 
Ламан Талиб кизи земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
нежилого будинку -  магазину (літ. А) на просп. Оболонському, 14 в 
Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
4.

Рішення прийнято.

10.4.13. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІМЕКС ОЙЛ» земельних 
ділянок для обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури 
(заїзди-виїзди) на бул. Дружби Народів, між вул. Мічуріна та 
пров. Пирятинським у Печерському районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 17.08.2016 №08/231-3485/ПР.
Кадастрова справа А-20177, ПР-11021 від 10.08.2016.

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 Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 15.12.2016 вх. №08/22354 щодо технічної помилки в проекті 
рішення, а саме: виправити кадастровий номер земельної ділянки площею 0,0893 
га.

Земельні ділянки площами 0,0893 га та 0,0314 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 2. Відкласти розгляд проекту ріш ення  «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІМЕКС ОЙЛ» 
земельних ділянок для обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури 
(заїзди-виїзди) на бул. Дружби Народів, між вул. Мічуріна та 
пров. Пирятинським у Печерському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект ріш ення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-20177 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
4.

Кадастрова справа А-24348, ПР-14641 від 21.11.2017.
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Рішення прийнято.

10.4.14. Про розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД» для 
експлуатації та обслуговування автозаправної станції на 
вул. Олександра Довженка, 4-6 у Шевченківському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 10.10.2017 №08/231-2497/ПР.
Кадастрова справа Д-8184, ПР-14455 від 10.10.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,1018 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Кісільов І. П.

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД» для 
експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. Олександра 
Довженка, 4-6 у Шевченківському районі м. Києва» на чергове засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
4.

Рішення прийнято.

10.4.15. Про розгляд проекту рішення «Про надання земельної ділянки 
Свято-Покровському жіночому монастирю Київської єпархії 
Української Православної Церкви в м. Києві для експлуатації, 
будівництва та обслуговування комплексу будівель та споруд Свято- 
Покровського жіночого монастиря у пров. Бехтеревському, 15 у 
Шевченківському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 12.04.2017 №08/231-987/ПР. 
Кадастрова справа Д-6299, ПР-13240 від 07.04.2017.

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної політики (витяг від 07.06.2017 
№08/292-255 з протоколу №11 засідання цієї комісії від 07.06.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи:

настоятельки монастиря Т. Т. Шамайло від 31.03.2017 вх 08/5828 щодо 
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво»; 
настоятельки монастиря Т. Т. Шамайло від 19.05.2017 вх. №08/9016 щодо 
розгляду проекту рішення та з проханням запросити її на засідання 
постійної комісії;
гр. В. П. Поводзинської від 07.09.2017 вх. 08/П-8278 щодо заперечень до 
даного проекту рішення та з проханням запросити її на засідання постійної 
комісії;
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-  Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 06.11.2017 вх. М908/18969 
щодо результатів розгляду звернення гр. В. П. Поводзинської, надання 
пояснень по справі та направлення листа другого Київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування надійшов лист настоятельки монастиря 
Т. Т. Шамайло від 23.11.2017 вх. №08/20048 з проханням відкласти розгляд 
проекту рішення.

Земельна ділянка площею 4,8305 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної політики, викладений в 
протоколі №11 засідання цієї комісії від 07,06.2017 (витяг №08/292-255 від
07.06.2017), відсутність затвердженого детального плану або плану 
зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та наявність судових спорів 
відхилити проект рішення «Про надання земельної ділянки Свято- 
Покровському жіночому монастирю Київської єпархії Української 
Православної Церкви в м. Києві для експлуатації, будівництва та 
обслуговування комплексу будівель та споруд Свято-Покровського жіночого 
монастиря у пров. Бехтеревському, 15 у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
5.

Рішення прийнято.

10.4.16. Про розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МТК» для експлуатації та 
обслуговування автозаправочного комплексу на вул. Мельникова, 
48-а у Шевченківському районі м. Києва», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 21.11.2017 
№08/231-2790/ПР.
Кадастрова справа Д-7597, ПР-14622 від 20.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,0793 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «МТК» для експлуатації та обслуговування 
автозаправочного комплексу на вул. Мельникова, 48-а у Шевченківському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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10.4.17. Про розгляд проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКЕ ПРИВАТНЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
для експлуатації та обслуговування існуючого майнового комплексу 
на вул. Дмитрівській, 23 літ. «А» у Шевченківському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.11.2017 №08/231-2813/ПР.
Кадастрова справа Д-8327, ПР-14644 від 21.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,0375 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення  «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ 
ПРИВАТНЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» для експлуатації та 
обслуговування існуючого майнового комплексу на вул. Дмитрівській, 23 
літ. «А» у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
5.

Ріш ення прийнят о.

10.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
ю ридичні особи):

10.5.1. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» 
та громадянці Солоневич Ользі Михайлівні для експлуатації та 
обслуговування офісної будівлі на вул. Володимирській, 77-а (літ. А) 
у Голосіївському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 25.05.2016 №08/231-2360/ПР. 
Кадастрова справа А-19600, ПР-10074 від 24.05.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення, Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) надати акт обстеження та матеріали фотофіксації, а також 
звернутися до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо надання інформації по земельній ділянці.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017 згідно з:
листом Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
11.10.2017 №100-18014 щодо неможливості надання запитуваної інформації; 
листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.2017 
№057021-17818 щодо надання акта обстеження земельної ділянки та 
матеріалів фотофіксації.
На засіданні цієї комісії під час голосування жодного рішення ухвалено не 

було.
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Земельна ділянка площею 0,0839 га -  у спільну оренду на 10 років, у тому 
числі:

- товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» - 768/1000 від 
0,0839 га;

- громадянці Солоневич Ользі Михайлівні - 232/1000 від 0,0839 га. 

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» та громадянці 
Солоневич Ользі Михайлівні для експлуатації та обслуговування офісної 
будівлі на вул. Володимирській, 77-а (літ. А) у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.5.2. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КИЇВСЬКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 13061 земельних 
ділянок для експлуатації та обслуговування адміністративно- 
складських, виробничих та допоміжних будівель і споруд та об’єкта 
транспортної інфраструктури (паркувальний майданчик) на 
вул. Васильківській, 24 у Голосіївському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
21.03.2017 №08/231-761/ПР.
Кадастрова справа Д-7556, ПР-13056 від 06.03.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи від ПАТ «Київське 
автотранспортне підприємство 13061» від 20,06.2017 вх. №08/10896 та від 
20.10.20174 вх. №08/17999 щодо державної реєстрації зміни назви підприємства 
та з проханням врахувати це при розгляді проекту рішення, а також запросити 
на засідання постійної комісії їхнього представника, та від 06.09.2017 вх. 
№08/15193 щодо надання інформації про стан розгляду справи.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення постійною комісією 
Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення підтриманий 
постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та 
реклами.

Земельні ділянки площами 2,7051 га та 0,1489 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення  «Про передачу
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КИЇВСЬКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 13061 земельних ділянок для
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експлуатації та обслуговування адміністративно-складських, виробничих та 
допоміжних будівель і споруд та об’єкта транспортної інфраструктури 
(паркувальний майданчик) на вул. Васильківській, 24 у Голосіївському районі 
м. Києва».

2. Створити підготовчу групу у  складі членів постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенка О. Г., Картавого І. Л., Непопа В. І. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою підготовчої 
групи депутата Міщенка О: Г.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.5.3. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження 
житлових будинків, багатофункціонального торговельно- 
розважального виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом 
на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 18.05.2016 
№08/231-2223/ПР.
Кадастрова справа Д-7459, ПР-9906 від 04.05.2016.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.10,2016 та 07.02.2017 
проект рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
Петровця О. Ф.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «Мегаполісжитлобуд» 
від 26.12.2016 вх. №08/23112 щодо зміни набувача права оренди з ТОВ 
«Мегаполісжитлобуд» на ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД».

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,0202 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
ВИСТУПИЛИ: Петровець О. Ф., Харченко О. В., Михайленко В. О., Гунько М., 

Кубар Н.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково-

64



готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва».

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

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

10.5.4. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження 
житлових будинків, багатофункціонального торговельно- 
розважального виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом 
на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 19.05.2016 
№08/231-2256/ПР.
Кадастрова справа Д-7458, ПР-9972 від 17.05.2016.

Проект рішення паралельно підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.10,2016 та 07.02.2017 
проект рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
Петровця О. Ф.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» від
26.12.2016 вх. №08/23112 щодо зміни набувача права оренди з ТОВ 
«Мегаполісжитлобуд» на ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,0136 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково- 
готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва» та створення робочої групи у  складі членів
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постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Непопа В , І,, Харченка О, В ,, 
Петровця О, Ф,, Рослякова В. В ,, Ш арія В , для додаткового вивчення
цього питання під головуванням депутата Непопа В , / .;  

друга - и^д# відкладення розгляду проекту ріш ення  «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково- 
готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва», а також створення робочої групи у  складі 
членів постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Петровця О: Ф., Харченка О: В ,, 
Рослякова В , В , для додаткового вивчення цього питання та визначення 
головою робочої групи депутата Петровця О. Ф,

ГОЛОСУВАЛИ: за відкладення розгляду проекту ріш ення  «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково- 
готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва» та створення робочої групи у  складі членів 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Непопа В , І,, Харченка О, В., 
Петровця О, Ф., Рослякова В . В., Ш арія В , В , для додаткового вивчення 
цього питання під головуванням депутата Непопа В . /.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
9.

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 .

ВИРІШИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту ріш ення  «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково- 
готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва».

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

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи,
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.5.5. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження 
житлових будинків, багатофункціонального торговельно- 
розважального виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом 
на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 19.05.2016 
№08/231-2255/ПР.
Кадастрова справа Д-7457, ПР-9971 від 17.05.2016.

Проект рішення паралельно підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18,10.2016 та 07.02.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою групою під 
головуванням Петровця О. Ф.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» від
26.12.2016 вх. №08/23112 щодо зміни набувача права оренди з ТОВ 
«Мегаполісжитлобуд» на ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД»

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,0138 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для спорудження житлових 
будинків, багатофункціонального торговельно-розважального виставково- 
готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва».

2, Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Петровця О. Ф., Харченка О. В Р о с л я к о в а  В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Петровця О. Ф.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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10.5.6. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «САЛОН МЕБЛІВ 
«РУСАНІВКА» договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування збірно-розбірного металевого складу та 
службового гаража на просп. Возз'єднання, 21 у Дніпровському 
районі м. Києва та внесення змін до нього», доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 04.04.2016 
№08/231-1612/ПР.
Кадастрова справа А-21568, ПР-9416 від 30.03.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення та направити вищезазначений проект 
рішення разом з матеріалами кадастрової справи А-21568 на розгляд постійних 
комісій Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики та з питань транспорту, зв 'язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 21.06.2017 згідно з:
витягом №08/286-675 від 23.12.2016 з протоколу №31 від 21.12.2016 
засідання постійної комісій Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого проект 
рішення підтриманий;
витягом №08/289-135 від 31.05.2017 з протоколу №10 від 24.05.2017 
засідання постійної комісій Київської міської ради з питань транспорту, 
зв'язку та реклами, відповідно до якого ухвалили підтримати проект 
рішення та рекомендували постійній комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування змінити строк дії 
договору оренди ТОВ «САЛОНМЕБЛІВ «РУСАНІВКА» з 15років на 5 років. 
На засіданні цієї комісії проект рішення було відкладено для розгляду 

робочою групою під головуванням Петровця О. Ф.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 

Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «Салон меблів 
«РУСАНІВКА» від 19.09.2017 вх. №08/15929 щодо розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди 
земельної ділянки від 19.04.2000 №63-6-00002 площею 0,0577 га 
та внести зміни до нього, а саме:

- слова «у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами «у 
Дніпровському районі м. Києва».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Петровець О. Ф., Росляков В. В.

ВИРІШИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «САЛОН МЕБЛІВ «РУСАНІВКА» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування збірно- 
розбірного металевого складу та службового гаража на просп. Возз'єднання, 
21 у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього» до надання 
заявником майнових документів на збірно-розбірний металевий склад та
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гараж, оскільки у  пояснювальній записці до проекту рішення зазначено, що 
земельна ділянка вільна від забудови, а на ній розміщено склад та гараж, 
право власності на які не зареєстровано.

2. Продовжити роботу робочої групи у  складі членів постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Петровця О. Ф., Назаренка В . Е., Рослякова В. В,, 
Михайленка В. О., Банаса Д. М, під головуванням депутата
Петровця О. Ф.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.5.7. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОЦЕНТР НА МОСКОВСЬКОМУ» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування демонстраційно- 
торговельного центру з комплексом супутніх послуг на 
просп. Степана Бандери, 22 в Оболонському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 14.09.2016 №08/231-3829/ПР.
Кадастрова справа А-22192, ПР-11367 від 12.09.2016.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг від 
18.10.2016№08/286-502 з протоколу №24 від 05.10.2016).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05,09,2017 ухвалено 
направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017 згідно з витягом від 23.10.2017 
№08/289-251 з протоколу №17 від 10.10.2017 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до 
якого проект рішення підтриманий. На засіданні цієї комісії ухвалили відкласти 
розгляд проекту рішення та запросити представника ТОВ «АВТОЦЕНТР НА 
МОСКОВСЬКОМУ».

Земельна ділянка площею 0,4896 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР НА 
МОСКОВСЬКОМУ» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування демонстраційно-торговельного центру з комплексом супутніх 
послуг на просп. Степана Бандери, 22 в Оболонському районі м. Києва» на 
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.
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Рішення прийнято.

10.5.8. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОЦЕНТР НА МОСКОВСЬКОМУ» земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування демонстраційно- 
торговельного центру з комплексом супутніх послуг на 
просп. Степана Банд ери, 22 в Оболонському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 12.09.2016 №08/231-3727/ПР.
Кадастрова справа А-22193, ПР-11271 від 05.09.2016.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг від 
18.10.2016№08/286-501 з протоколу №24 від 05.10.2016).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 ухвалено 
направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017 згідно з витягом від 23.10.2017 
№08/289-250 з протоколу №17 від 10.10.2017 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до 
якого проект рішення підтриманий. На засіданні цієї комісії ухвалили відкласти 
розгляд проекту рішення та запросити представника ТОВ «АВТОЦЕНТР НА 
МОСКОВСЬКОМУ».

Земельна ділянка площею 1,7744 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР НА 
МОСКОВСЬКОМУ» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування демонстраційно-торговельного центра з комплексом супутніх 
послуг на просп. Степана Бандери, 22 в Оболонському районі м. Києва» на 
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
заявника.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.5.9. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА-ТУР» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування майнового 
комплексу - СТО з вбудованими офісними приміщеннями на 
вул. Перспективній, 9/11 у Печерському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
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21.11.2016 №08/231-4670/ПР.
Кадастрова справа Д-7523, ПР-12104 від 18.11.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 05.09.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування згідно з витягом від 25.07.2017 №08/289-188 з протоколу 
№14 від 12.07.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до якого проект рішення 
підтриманий. На засіданні цієї комісії ухвалили відкласти розгляд проекту 
рішення та доручити Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) надати інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до 
меж будь-якого детального плану території, що розробляється, та яке її 
функціональне призначення.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017 згідно з листом Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 04.10.2017 №055-15555, 
відповідно до якого земельна ділянка потрапляє в межі розробки проекту 
детального плану території бульв. Л. Українки, вул. Щорса, бульв. Дружби 
Народів, вул. Велика Васильківська, Тверська, П. Лумумби, І. Кудрі. На засіданні 
цієї комісії під час голосування жодного рішення прийнято не було.

Земельна ділянка площею 0,4429 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА-ТУР» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування майнового комплексу - 
СТО з вбудованими офісними приміщеннями на вул. Перспективній, 9/11 у 
Печерському 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 К і с і л ь о в а  І. П. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Міщенка О. Г.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.5.10. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу приватному 
підприємству «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНА ФІРМА «МЕБЛЕВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування існуючої будівлі магазину фірмової торгівлі 
(літ. «VII») та будівлі магазину-кафе (літ. «Ж») на вул. Фрунзе, 102
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(літ. «VII» літ. «Ж») у Подільському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
11.04.2016 №08/231-1744/ПР.
Кадастрова справа Д-6412, ПР-9565 від 07.04.2016.

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 торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від 26.10.2017 
№08/286-400 з протоколу №15 від 18.10.2017 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики, відповідно до якого проект рішення підтримано за умови виключення 
слова «реконструкції».

Земельна ділянка площею 0,2195 га -  в оренду на 3 роки.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, викладений в 
протоколі №15 засідання цієї комісії від 18.10.2017 (витяг №08/286-400 від
26.10.2017), підтримати проект рішення «Про передачу приватному 
підприємству «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕБЛЕВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування існуючої будівлі магазину фірмової торгівлі (літ. «VII») та 
будівлі магазину-кафе (літ. «Ж») на вул. Фрунзе, 102 (літ. «VII» літ. «Ж») у 
Подільському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з 
цільового призначення земельної ділянки слово «реконструкції».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.5.11. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки промислово-технічній компанії у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» для експлуатації та 
обслуговування будівель та споруд на вул. Академіка Булаховського, 
5 у Святошинському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 27.01.2016 №08/231-546/ПР. 
Кадастрова справа Д-5779, ПР-8503 від 26.01.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016 ухвалили 
перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, на яке запросити заявника, та звернутися до Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
проведення перевірки щодо стану благоустрою та фактичного використання 
земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд 21.06.2017 згідно з листом Департаменту
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міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
17.06.2016 вх. №064-5691 щодо проведення перевірки та встановлення 
задовільного санітарного стану земельної ділянки та її фактичного 
використання. На засіданні цієї комісії проект рішення було відкладено для 
розгляду робочою групою під головуванням Петровця О. Ф.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,1255 га -  в оренду на 1 рік.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
промислово-технічній компанії у вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю «АГРОМАТ» для експлуатації та обслуговування будівель 
та споруд на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

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

10.6.1. Про поновлення публічному акціонерному товариству 
«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» на 10 років 
договору оренди земельної ділянки від 11.08.2004 №82-6-00213 
площею 0,0173 га для експлуатації та обслуговування комплексу 
будівель та споруд на вул. Пирогівський шлях, 34 у Голосіївському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 06.09.2017 №08/15163.
Кадастрова справа А-21326.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи ПАТ «Корчуватський 
комбінат будівельних матеріалів» від 13.09.2017 вх. №08/15531 та від 09.11.2017 
вх. №08/19215 з проханням повідомити про стан розгляду справи.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «Корчуватський 
комбінат будівельних матеріалів» на 10 років договір оренди земельної 
ділянки від 11.08.2004 №82-6-00213 площею 0,0173 га для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель та споруд на вул. Пирогівський шлях, 34 у 
Голосіївському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати

73



додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
11.08.2004 №82-6-00213 на 10 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 Л2241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.6.2. Про розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Золотий лев» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації тимчасового 
збірно-розбірного павільйону на вул. Анни Ахматової, 3-5 у 
Дарницькому районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 16.11.2017 №08/231-2735/ПР.
Кадастрова справа А-22016, ПР-14591 від 15.11.2017.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 01.09.2000 № 90-6-00010 площею 0,0580 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Золотий лев» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва та експлуатації тимчасового збірно-розбірного 
павільйону на вул. Анни Ахматової, 3-5 у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.6.3. Про поновлення дочірньому підприємству «Укр-Фестіна» на 10 років 
договору оренди земельної ділянки від 14.04.2006 №63-6-00365 
площею 1,6137 га для експлуатації та обслуговування виробничої 
бази по ремонту та обслуговуванню автотранспорту на 
вул. Колекторній, 42а у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
19.09.2017 №08/15949.
Кадастрова справа А-23352.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист дочірнього підприємства 
«Укр-Фестіна» від 02.11.2017 №59 (вх. №08/18930 від 03.11.2017) з проханням 
повідомити про стан розгляду справи.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Чорний А. М.
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ГОЛОСУВАЛИ: за поновлення дочірньому підприємству «Укр-Фестіна» на 10 
років договору оренди земельної ділянки від 14.04.2006 №63-6-00365 площею 
1,6137 га для експлуатації та обслуговування виробничої бази по ремонту та 
обслуговуванню автотранспорту на вул. Колекторній, 42а у Дарницькому 
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 14,04.2006 №63-6-00365 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» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
8 .

Рішення не прийнято.

10.6.4. Про розгляд проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автомобільного центру на просп. Степана Бандери, 24-д в 
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
16.11.2017 №08/231-2732/ПР.
Кадастрова справа А-14568, ПР-14584 від 15.11.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди 
земельної ділянки від 27.01.2004 №78-6-00144 площею 0,5810 га, в межах 
червоних ліній,
та внести зміни до нього, а саме:

- слова та цифри «просп. Червоних козаків, 24-6» замінити словами та 
цифрами «просп. Степана Бандери, 24-д».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного 
центру на просп. Степана Бандери, 24-д в Оболонському районі м. Києва та 
внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
8 .

Рішення не 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 10,6.4 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП 
УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автомобільного центру на просп. Степана Бандери, 24-д в 
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».

ВИРІШИЛИ: Повернутися до обговорення питання 10.6.4 порядку денного: 
розгляд проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП 
УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автомобільного центру на просп. Степана Бандери, 24-д в 
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Бродський В. Я.

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

архітектури та землекористування Бродського В. Я. щодо відкладення 
розгляду проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного центру на 
просп. Степана Бандери, 24-д в Оболонському районі м. Києва та внесення 
змін до нього» до прийняття рішення постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики;

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного центру на 
просп. Степана Бандери, 24-д в Оболонському районі м. Києва та внесення 
змін до нього».

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Бродського В. Я. 
щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про поновлення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного 
центру на просп. Степана Бандери, 24-д в Оболонському районі м. Києва та
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внесення змін до нього» до прийняття рішення постійною комісією 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3, «проти» -  3, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
12.

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.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ВІННЕР ГРУП УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного центру на 
просп. Степана Бандери, 24-д в Оболонському районі м. Києва та внесення 
змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

10.6.5. Про розгляд проекту рішення «Про поновлення приватному 
акціонерному товариству «НОВАТОР» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень 
виробничого призначення на вул. Вербовій, 8-а в Оболонському 
районі м. Києва та внесення змін до нього», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 
№08/231-1860/ПР.
Кадастрова справа А-8338, ПР-13904 від 21.08.2017.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 01.03.2002 № 78-6-00044 площею 0,2077 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «акціонерне товариство закритого виду «Закрите акціонерне 

товариство «Новатор» замінити словами «Приватне акціонерне товариство 
«НОВАТОР»;

- слова «для будівництва та обслуговування виробничого павільйону» 
замінити словами «для експлуатації та обслуговування нежитлових 
приміщень виробничого призначення».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному 
акціонерному товариству «НОВАТОР» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень виробничого
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призначення на вул. Вербовій, 8-а в Оболонському районі м. Києва та 
внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» - 
7.

Рішення не прийнято.

10.6.6. Про розгляд проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «АРДАЛ» договору оренди земельної ділянки від 
22.10.2003 № 82-6-00123 для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на перетині 
вул. Болсуновської та бульв. Дружби народів у Печерському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017 №08/231-2542/ПР.
Кадастрова справа А-23425, ПР-14468 від 11.10.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 22.10.2003 № 82-6-00123 площею 0,1467 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «АРДАЛ» договору оренди земельної ділянки від 22.10.2003 
№ 82-6-00123 для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на перетині вул. Болсуновської та бульв. Дружби 
народів у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» -
6.

Рішення прийнято.

10.6.7. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Велта- 
Омега» на 10 років договору оренди земельної ділянки від 26.07.2007 
№85-6-00339 площею 0,2731 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування офісного центру з приміщеннями громадсько- 
побутового призначення та паркінгом на вул. Григорія Сковороди, 1 
у Подільському районі м. Києва, доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 20.11.2017 №08/19845.
Кадастрова справа А-23437.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Велта- 
Омега» на 10 років договір оренди земельної ділянки від 26.07.2007 
№85-6-00339 площею 0,2731 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування офісного центру з приміщеннями громадсько-побутового
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призначення та паркінгом на вул. Григорія Сковороди, 1 у Подільському 
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 
26.07.2007 №85-6-00339 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» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.

10.6.8. Про розгляд проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «АРДАЛ» договору оренди земельних ділянок для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного 
комплексу на перетині вул. Вадима Гетьмана та 
вул. Нижньоключової у Солом'янському районі м. Києва та внесення 
змін до нього», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 12.10.2017 №08/231-2535/ПР.
Кадастрова справа А-22165, ПР-14472 від 11.10.2017.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок від 11.08.2004 № 72-6-00188 площею 0,0097 га та площею 
0,0089 га і внести зміни до нього, а саме:

- слова «перетин вул. Індустріальної та вул. Нижньоключової у 
Солом’янському районі м. Києва» замінити словами «перетин 
вул. Вадима Гетьмана та вул. Нижньоключової у Солом'янському районі 
м. Києва».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «АРДАЛ» договору оренди земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині 
вул. Вадима Гетьмана та вул. Нижньоключової у Солом’янському районі 
м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.
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10.7. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них):

10.7.1. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
приватному акціонерному товариству «АТП Атлант» договору 
оренди земельної ділянки для влаштування, експлуатації та 
обслуговування стоянки автотранспортного підприємства на 
вул. Червонопрапорній, 167-а у Голосіївському районі м. Києва та 
внесення змін до нього», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 02.03.2017 №08/231-620/ПР.
Кадастрова справа А-22359, ПР-12994 від 01.03.2017.

Проект рішення підтриманий 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 14.11.2017 під час 
голосування жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної 
ділянки від 08.06.2007 № 79-6-00513 (зі змінами, внесеними договором від 
15.03.2010 № 79-6-00743) площею 0,0380 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «АТП Атлант» замінити словами 

«приватне акціонерне товариство «АТП Атлант» у відповідних відмінках;
- слова «вул. Червонопрапорна» замінити словами «вул. Пирогівський шлях» 

у відповідних відмінках.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному 
акціонерному товариству «АТП Атлант» договору оренди земельної ділянки 
для влаштування, експлуатації та обслуговування стоянки автотранспортного 
підприємства на вул. Червонопрапорній, 167-а у Голосіївському районі 
м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.7.2. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення договору 
оренди земельних ділянок приватному акціонерному товариству 
«АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» для будівництва, 
обслуговування та експлуатації автозаправної станції з комплексом 
сервісного обслуговування на перетині проспектів Миколи Бажана та 
Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
12.10.2017 №08/231-2537/ПР.
Кадастрова справа А-23411, ПР-14470 від 11.10.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.11.2017 ухвалили 
відхилити проект рішення та доручити Департаменту міського благоустрою
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та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити заходи щодо 
заборони користування земельною ділянкою на перетині проспектів Миколи 
Бажана та Петра Григоренка у  Дарницькому районі м. Києва, а також 
звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням порушити 
кримінальну справу та заарештувати майно як таке, що належить державі- 
агресору.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом ПАТ «Агентство 
третього тисячоліття» від 20.11.2017 вх. №08/19804 щодо належного 
виконання обов’язків землекористувача та з проханням повторно розглянути 
проект рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок від 18.06.2004 № 63-6-00135 площами 0,0062 га, 0,0040 га 
та 0,0057 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про поновлення договору оренди 
земельних ділянок приватному акціонерному товариству «АГЕНТСТВО 
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправної станції з комплексом сервісного обслуговування на перетині 
проспектів Миколи Бажана та Петра Григоренка у Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.7.3. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «ВІАЛЬ» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації 
крамниці із збірно-розбірних конструкцій та діючого кіоска з 
благоустроєм прилеглої території на вул. Євгенія Харченка, 65-а у 
Дарницькому районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 28.09.2016 №08/231-08/231-3992/ПР. 
Кадастрова справа А-21789, ПР-11497 від 23.09.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення постійною комісією 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення підтриманий 
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 
та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 20.07.2005 №63-6-00271 площею 0,0138 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ВІАЛЬ» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, обслуговування та експлуатації крамниці із збірно-розбірних 
конструкцій та діючого кіоска з благоустроєм прилеглої території на 
вул. Євгенія Харченка, 65-а у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.7.4. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення договору 
оренди земельних ділянок публічному акціонерному товариству 
«Українська автомобільна корпорація» для влаштування гостьової 
стоянки та під'їзних шляхів для експлуатації діючої станції 
технічного обслуговування на Харківському шосе, 179 у 
Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
11.04.2016 №08/231-1747/ПР.
Кадастрова справа А-21145, ПР-9559 від 07.04.2016.

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 транспорту, зв ’язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017, оскільки проект рішення 
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту, 
з в ’язку та реклами. На цьому засіданні комісії під час голосування жодного 
рішення прийнято не було.

Проектом рішення передбачено: поновити договір оренди земельних 
ділянок від 30.01.2009 № 63-6-00531 загальною площею 0,3004 га, у тому 
числі:

- площею 0,2155 га - в оренду на 10 років;
- площею 0,0849 га в межах червоних ліній - в оренду на 5 років; 

та внести зміни до нього, а саме:
- слова «акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» 

замінити словами «публічне акціонерне товариство «Українська 
автомобільна корпорація».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами, підтримати проект рішення
«Про поновлення договору оренди земельних ділянок публічному 
акціонерному товариству «Українська автомобільна корпорація» для 
влаштування гостьової стоянки та під'їзних шляхів для експлуатації діючої 
станції технічного обслуговування на Харківському шосе, 179 у Дарницькому 
районі м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
5.
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Рішення прийнято.

10.7.5, Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВІАКОМ» для експлуатації комплексу автосервісу в складі АЗС, 
СТО з мийкою, магазину супутніх товарів на Харківському шосе, 203 
у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
28.03.2016 №08/231-1510/ПР.
Кадастрова справа А-21885, ПР-9349 від 24.03.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 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 згідно з: 
витягом від 19.06.2017 №08/289-157 з протоколу №11 від 31.05.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 
зв ’язку та реклами, відповідно до якого ухвалили підтримати проект рішення 
та звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з пропозицією щодо перевірки відповідної 
дозвільної документації на функціонування автомобільного газозаправного 
блоку та павільйону з продажу квітів, а у  разі її відсутності, демонтажу 
зазначених о б ’єктів, що знаходяться поряд з автозаправною станцією ТОВ 
«АВІАКОМ» на Харківському шосе, 203 у  Дарницькому районі м. Києва, 
витягом від 24.10.2017 №08/284-154 з протоколу №19 від 23.10.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, відповідно 
до якого жодного рішення прийнято не було.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 17.09.2001 № 63-6-00015 площею 0,3700 га 
та внести зміни до нього, а саме:

цільове призначення земельної ділянки викласти в такій редакції: «для 
експлуатації комплексу автосервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину 
супутніх товарів»;
місце розташування земельної ділянки викласти в такій редакції: 
«Харківське шосе, 203 у Дарницькому районі м. Києва».

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

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВІАКОМ» для експлуатації комплексу автосервісу в складі АЗС, СТО з 
мийкою, магазину супутніх товарів на Харківському шосе, 203 у Дарницькому 
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 Петровця О. Ф М і щ е н к а  О. Г., Картавого І. Л. для
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додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Петровця О. Ф.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.

10.7.6. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній 
особі - підприємцю Шишаку Юрію Олександровичу договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації і обслуговування торговельного 
павільйону на вул. Миропільській, 27/16 у Дніпровському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2016/ПР.
Кадастрова справа А-21642, ПР-9828 від 21.04.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його разом з матеріалами 
кадастрової справи А-21642 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та звернутись до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для проведення перевірки щодо стану благоустрою та 
фактичного використання земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд 28.03.2017 згідно з листом Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради від 27.03.2017 №064-2913 щодо результатів 
перевірки: на земельній ділянці розміщено споруду торговельного призначення, 
благоустрій прилеглої до неї території знаходиться в належному санітарному 
стані; направлено лист-запит до Департаменту містобудування та 
архітектури щодо отримання інформації про присвоєння адреси та витягом 
№08/286-339 від 07.07.2016 з протоколу №18 від 22.06.2016 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики, відповідно до якого ухвалено підтримати проект 
рішення. На цьому засіданні комісії ухвалено відкласти розгляд проекту рішення 
для розгляду робочою групою під головуванням О. В. Харченка.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 23.06.2005 № 66-6-00272 площею 0,0203 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення  «Про поновлення фізичній 
особі - підприємцю Шишаку Юрію Олександровичу договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації і обслуговування торговельного 
павільйону на вул. Миропільській, 27/16 у Дніпровському районі м. Києва»».
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2. Продовжити роботу робочої групи у  складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Харченка О'. В., Картавого І. Л., Петровця О. Ф. під 
головуванням депутата Харченка О. Д

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято .

10.7.7. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
Колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування магазину на вул. Попудренка, 20 у Дніпровському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 09.12.2015 №08/231-78/ПР.
Кадастрова справа А-21836, ПР-8106 від 08.12.2015.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ГО «О б’єднання 
самоуправління народу Попудренка 22/14» від 01.02.2016 вх. №08/1546 з 
проханням ініціювати громадські слухання за адресою: вул. Попудренка, 20 у  
Дніпровському районі м. Києва.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 02.02.2016 було прийнято 
рішення відкласти розгляд цього питання та направити вищезазначений проект 
рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд 15.03.2016 згідно з витягом 
№08/286-72 від 26.02.2016 з протоколу № 6 від 17.02.2016 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики, відповідно до якого проект рішення підтриманий з 
урахуванням пуопозииій та зауважень членів комісії, а саме: 

вилучити з назви проекту рішення слова «для будівництва»;
- рекомендувати колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» змінити 

адресу, щоб уникнути збігу з номерами адрес прилеглих будинків.
На цьому засіданні комісії 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 05.04.2016 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
проведення перевірки щодо стану благоустрою та фактичного використання 
земельної ділянки.

Виносився на повторний розгляд 07.11.2017, оскільки станом на листопад 
2017 відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) до постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування не надходило. На цьому 
засіданні комісії ухвалили перенести розгляд проекту рішення на чергове 
засідання постійної комісії.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 22.03.2005 № 66-6-00250 (із змінами, внесеними 
договором від 02.11.2012 № 66-6-00614) площею 0,0619 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
Колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину 
на вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м. Києва».

2. Повторно звернутися до Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення 
перевірки стану благоустрою та фактичного використання земельної 
ділянки на вул. Попудренка, 20 у  Дніпровському районі м. Києва.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації').

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.7.8. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА 
ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування збірно-розбірних торговельних павільйонів на 
перетині вул. Генерала Карбишева та просп. Генерала Ватутіна у 
Дніпровському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 29.02.2016 №08/231-1177/ПР. 
Кадастрова справа А-21163, ПР-9081 від 26.02.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики та звернутись до Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №08/286-459 від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого проект 
рішення підтримано;

-  листом Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
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державної адміністрації) від 15.08.2016 №064-7753 щодо результатів 
перевірки, а саме: на земельній ділянці розміщено збірно-розбірні торговельні 
павільйони, територія знаходиться в задовільному санітарно-технічному 
стані.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 16.07.2009 № 66-6-00531 площею 0,0672 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

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 
відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА 
ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування збірно-розбірних торговельних 
павільйонів на перетині вул. Генерала Карбишева та просп. Генерала Ватутіна 
у Дніпровському районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧО-
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування збірно- 
розбірних торговельних павільйонів на перетині вул. Генерала Карбишева та 
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. 
щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧО-
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування збірно- 
розбірних торговельних павільйонів на перетині вул. Генерала Карбишева та 
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5, «проти» -  0, «утрималось» -  7, «не голосували» - 8. 
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.

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧО-
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування збірно-
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розбірних торговельних павільйонів на перетині вул. Генерала Карбишева та 
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4, «проти» -  1, «утрималось» -  4, «не голосували» -
11.

Рішення не прийнято.

10.7.9. Про проект рішення Київської міської ради «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна 
фірма «Нон-стоп» договору на право тимчасового користування 
землею на умовах оренди для будівництва та експлуатації 
автозаправної станції з комплексом сервісно-побутових послуг на 
просп. Степана Бандери, 26-в (літера А) в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 №08/231-4035/ПР. 
Кадастрова справа А-21631, ПР-11588 від 27.09.2016.

Проект рішення опрацьований постійною комісією Київської міської ради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами; відповідно до витягу №08/289-71 від
06.03.2017 з протоколу №4 від 16.02.2017 засідання цієї комісії ухвалили 
відхилити проект рішення та рекомендувати Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) здійснити відповідні заходи щодо коригування територій, що 
входять до зелених зон зазначеної земельної ділянки, а також виключити з назви 
та тексту проекту рішення слово «будівництва».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 під час 
голосування проект рішення підтримано.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки відповідно до витягу від
24.10.2017 №08/284-154 з протоколу №19 від 23.10.2017 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу проект рішення відхилено.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір на право 
тимчасового користування землею на умовах оренди від 07.12.1998 
№78-5-00035 площею 0,2794 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 

фірма «НОН СТОП» замінити словами «товариство з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Нон-стоп» у відповідних 
відмінках;

- слова та цифри «на просп. Червоних козаків, 26-а у Мінському районі» 
замінити словами та цифрами «на просп. Степана Бандери, 26-в (літера А) в 
Оболонському районі»;

- слово «автозаправочної» замінити словом «автозаправної».

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №19 засідання цієї комісії від 23.10.2017 
(витяг №08/284-154 від 24.10.2017), та підтримати проект рішення «Про



поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо- 
комерційна фірма «Нон-стоп» договору на право тимчасового користування 
землею на умовах оренди для будівництва та експлуатації автозаправної 
станції з комплексом сервісно-побутових послуг на просп. Степана Бандери, 
26-в (літера А) в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
5.

Рішення прийнято.

10.7.10. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «ОАЗІС» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно- 
житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Січневого 
повстання, 26 у Печерському районі м. Києва», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 10.12.2015 
№08/231-112/ПР.
Кадастрова справа А-21937, ПР-8164 від 10.12.2015.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Д П  «ОАЗІС» від 14.12.2015 
№  08/20886 про долучення до матеріалів довідки Головного управління у  
Печерському районі Головного управління ДФ С у  м. Києві щодо відсутності у  
Д П  «ОАЗІС» податкового боргу по орендній платі за землю.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.12.2015 питання було 
знято для розгляду робочою групою у  складі Кісільова І. П., Турця В. В., 
Михайленка В. О., Назаренка В. Е., ШаріяВ. В.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.12.2015 ухвалили 
продовжити роботу створеної на засіданні постійної комісії з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 16.12.2015 робочої 
групи у  складі депутатів Кісільова І. П., Михайленка В. О., Назаренка В. Е., 
Шарія В. В., а також до робочої групи залучити мажоритарного депутата - 
депутата Київської міської ради Дід енка Я. О., депутата Київської міської ради 
Мірошниченка І. М. за їх згодою, а також інших депутатів Київської міської 
ради та представників громадськості.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Д П  «ОАЗІС» від 23.11.2017 
вх. №08/20112 з проханням відкласти розгляд проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 20.09.2005 № 82-6-00317 площею 0,1736 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В., 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 І. Л. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення дочірньому підприємству 
«ОАЗІС» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування офісно-житлового комплексу з підземним паркінгом на 
вул. Січневого повстання, 26 у Печерському районі м. Києва»; 

друга - щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «ОАЗІС» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з 
підземним паркінгом на вул. Січневого повстання, 26 у Печерському районі 
м. Києва», а також створення робочої групи у  складі членів постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Харченка О. В., Картавого /. Л., Михайленка В. О 
Петровця О. Ф., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання 
та визначення головою робочої групи депутата Харченка О. В,

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. 
щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «ОАЗІС» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з підземним 
паркінгом на вул. Січневого повстання, 26 у Печерському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7, «проти» -  0, «утрималось» -  5, «не голосували» - 8. 
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.

ВИРІШИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «ОАЗІС» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з 
підземним паркінгом на вул. Січневого повстання, 26 у Печерському районі 
м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Харченка О. В К а р т а в о г о  І. Л., Михайленка В . О., 
Петровця О. Ф., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Харченка О. В,

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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10.7.11. Про повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній 
особі - підприємцю Чангелії Ельвірі Петрівні договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину-кафе 
на вул. Булгакова, 15-а у Святошинському районі м. Києва», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 14.07.2016 №08/231-3017/ПР.
Кадастрова справа А-18949, ПР-10675 від 11.07.2016.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг від 
29.08.2016№08/286-401 з протоколу №20 від 27.07.2016).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
здійснення перевірки, а також надання акта обстеження земельної ділянки та 
матеріалів фотофіксації.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2017 
№064-11545 щодо надання акта обстеження.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 13.04.2006 №75-6-00293 площею 0,0454 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: за підт римку проекту ріш ення  «Про поновлення фізичній 
особі - підприємцю Чангелії Ельвірі Петрівні договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування магазину-кафе на вул. Булгакова, 
15-а у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
9.

Ріш ення не прийнято.

10.8. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

10.8.1. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Балуті Людмилі Леонідівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Столичне шосе, 36-а у Голосіївському районі м. Києва», 
доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1736/ПР. 
Кадастрова справа П-9334, ПР-13793 від 27.07.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Балута Л. Л., Кулаковський Ю. П.

ВИРІШИЛИ: П ідт римат и проект ріш ення  «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Балуті Людмилі Леонідівні для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Столичне шосе, 36-а у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.
10.8.2. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 

громадянину Ярчуку Анатолію Андрійовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Коцюбинського, 19 у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1709/ПР.
Кадастрова справа П-9487, ПР-13746 від 26.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист гр. Ярчука А. А. від
17.08.2017 вх. М08/Я-7906 щодо виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництво».

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

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

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Ярчуку Анатолію Андрійовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Коцюбинського, 19 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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

10.8.3. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Бебешку Ярославу Олексійовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Березневій, 94 у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1712/ПР.
Кадастрова справа П-9574, ПР-13744 від 26.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист гр. Бебешка Я. О. від
17.08.2017 вх. №08/Б-7903 щодо виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництво» .

Земельна ділянка площею 0,0999 га -  у приватну власність.
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СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Бебешко Я. О.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Бебешку Ярославу Олексійовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Березневій, 94 у Дарницькому районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого 7. 77., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого 7. Л.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.8.4. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Різніченко Катерині Михайлівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Костянтина Ареф’єва, 18-в у Дарницькому районі м. Києва», 
доручення Київського міського голови від 01.08.2017 №08/231-1761/ПР. 
Кадастрова справа П-9291, ПР-13786 від 27.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист гр. Різніченко К. М. від
07.09.2017 вх. №08/Р-8277 щодо виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0967 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Різніченко Катерині Михайлівні для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 18-в у Дарницькому районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого 7. 77., Римаренка С. Г., 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» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.
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10.8.5. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Онищенку Миколі Степановичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Івана Франка, 4 у Дарницькому районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1731/ПР.
Кадастрова справа П-9634, ПР-13788 від 27.07.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Онищенку Миколі Степановичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Івана Франка, 4 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» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.6. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Ярошенку Олександру Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у 4-му пров. Івана Франка, 10-6 у Дарницькому 
районі м. Києва», доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1732/ПР.
Кадастрова справа П-9699, ПР-13783 від 27.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування , 

архітектури та землекористування надійшов лист гр. Ярошенка О. В. від
17.08.2017 вх. №08/Я-7905 щодо виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництво».

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Ярошенку Олександру Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у 4-му пров. Івана Франка, 10-6 у Дарницькому районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та
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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» - 1 2 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.

10.8.7. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Довбиш Любові Василівні та Сидоренку Володимиру 
Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 25 у 
Деснянському районі м. Києва», доручення Київського міського голови 
від 02.08.2017 №08/231-1780/ПР.
Кадастрова справа П-9662, ПР-13804 від 28.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянки Довбиш Л. В. -  5/6 від 0,1000 га;
- частка громадянина Сидоренка В. В. -  1/6 від 0,1000 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: І. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Довбиш Любові Василівні та Сидоренку Володимиру 
Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 25 у Деснянському 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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.8. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Плотко Г алині Іванівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Тагільській, 35-а у Подільському районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1730/ПР.
Кадастрова справа П-9628, ПР-13787 від 27.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,0360 га -  у власність.
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СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Плотко Галині Іванівні для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тагільській, 35-а у 
Подільському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних 
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.9. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Осадчій Ользі Матвіївні для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Косенка, 61 у Подільському районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1711/ПР.
Кадастрова справа П-9557, ПР-13745 від 26.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист громадянки Осадчої О. М. від
22.08.2017 вх. № 08/0-7994 щодо виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництво» та з проханням запросити її на засідання постійної 
комісії.

Земельна ділянка площею 0,0927 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Осадчій Ользі Матвіївні для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Косенка, 61 у Подільському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в 
назві та по тексту проекту рішення виключити з цільового призначення 
земельної ділянки слова «будівництва та», враховуючи звернення 
Осадчої О. М. від 22.08.2017 вх. М 08/0-7994.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.10. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Кравцову Володимиру Георгійовичу, Кравцову 
Костянтину Георгійовичу та Єлфімовій Валентині Григорівні для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
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будівель і споруд на вул. Миронівській, 23 у Солом'янському районі 
м. Києва», доручення Київського міського голови від 27.07.2017 
№08/231-1713/ПР.
Кадастрова справа П-9532, ПР-13743 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,0576 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянина Кравцова В. Г. - 1/4 від 0,0576 га;
- частка громадянина Кравцова К. Г. - 1/4 від 0,0576 га;
- частка громадянки Єлфімової В. Г. - 1/2 від 0,0576 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: І. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Кравцову Володимиру Георгійовичу, Кравцову 
Костянтину Георгійовичу та Єлфімовій Валентині Григорівні для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Миронівській, 23 у Солом'янському 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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.11. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Юрченко Г алині Федорівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Анатолія Лупиноса, 16а у Солом'янському районі м. Києва», 
доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1729/ПР. 
Кадастрова справа П-9593, ПР-13781 від 27.07.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Юрченко Г алині Федорівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Анатолія Лупиноса, 16а у Солом'янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.8.12. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки
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громадянам Харченку Вадиму Миколайовичу та Харченко Олені 
Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 25а у 
Солом'янському районі м. Києва», доручення Київського міського 
голови від 31.07.2017 №08/231-1728/ПР.
Кадастрова справа П-9173, ПР-13782 від 27.07.2017.

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. 08/15724 та від 15.09.2017 вх. №08/15725 щодо 
направлення копії листів заявників Харченка В. М. від 08.08.2017 вх. №08/Х-7703 
та Харченко О. М. від 08.08.2017 вх. №08/Х-7702 щодо виключення з цільового 
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0747 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянина Харченка В. М. -  1/2 від 0,0747 га;
- частка громадянки Харченко О. М. -  1/2 від 0,0747 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Харченку Вадиму Миколайовичу та Харченко Олені 
Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Польовій, 25а у Солом'янському 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 заявників Харченка В. М. від 08.08.2017 
вх. М08/Х-7703 та Харченко О. М. від 08.08.2017 вх. М08/Х-7702.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.8.13. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Савчук Надії Петрівні для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вчительській, 15 у Солом'янському районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1710/ПР.
Кадастрова справа П-9538, ПР-13765 від 26.07.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Савчук Надії Петрівні для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вчительській, 15 у 
Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.
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Рішення прийнято.

10.8.14. Про розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Вергулєсу Віталію Петровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Димерській, 20 у Святошинському районі м. Києва», доручення 
Київського міського голови від 01.08.2017 №08/231-1762/ПР.
Кадастрова справа П-9608, ПР-13776 від 27.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,0806 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Вергулєсу Віталію Петровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Димерській, 20 у Святошинському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних 
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.9. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (громадяни):

10.9.1. Про повторний розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину 
Зарицькому Костянтину Олександровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68-в у 
Голосіївському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 14.06.2017 №08/231-1487/ПР. 
Кадастрова справа А-23293, ПР-13632 від 14.06.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Михайленко В. О., Кулаковський Ю. П., Римаренко С. Г., 
Зубко Ю. Г., Бугай О. Ф., Росляков В. В., Картавий І. Л., Зарицький К. О.

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

архітектури та землекористування Михайленка В. О. щодо підтримки 
проекту рішення «Про передачу громадянину Зарицькому Костянтину 
Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Бродівській, 68-в у Голосіївському районі м. Києва» та надання 
доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом тижня 
до винесення зазначеного проекту рішення на розгляд пленарного засідання 
сесії Київської міської ради віднайти та запропонувати громадянину 
Михал ь ському Ю. В. альтернативну земельну ділянку, на яку є 
затверджений план зонування або детальний план цієї території; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Римаренка С. Г. щодо перенесення 
розгляду проекту рішення Київської міської ради  «Про передачу 
громадянину Зарицькому Костянтину Олександровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68-в у Голосіївському 
районі м. Києва» на наступе засідання постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування та 
надання доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
віднайти та запропонувати громадянину Михальському Ю. В. 
альтернативну земельну ділянку, на яку є затверджений план зонування 
або детальний план цієї території; 

третя - щодо відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Зарицькому Костянтину Олександровичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бродівській, 68-в у Голосіївському районі м. Києва».

1. ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Михайленка В. О. 
щодо підтримки проекту рішення «Про передачу громадянину Зарицькому 
Костянтину Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Бродівській, 68-в у Голосіївському районі м. Києва» та 
надання доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
протягом тижня до винесення зазначеного проекту рішення на розгляд 
пленарного засідання сесії Київської міської ради віднайти та 
запропонувати громадянину Михальському Ю. В. альтернативну земельну 
ділянку, на яку є затверджений план зонування або детальний план цієї 
території.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6, «проти» -  0, «утрималось» -  7, «не голосували» - 7. 
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 перенесення розгляду проекту рішення Київської міської ради  «Про 
передачу громадянину Зарицькому Костянтину Олександровичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68-в у 
Голосіївському районі м. Києва» на наступе засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування та надання доручення Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) віднайти та запропонувати громадянину 
Михальському Ю. В. альтернативну земельну ділянку, на яку є 
затверджений план зонування або детальний план цієї території\ 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» -
6.

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 відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину
Зарицькому Костянтину Олександровичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бродівській, 68-в у Голосіївському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» - 8. 
Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Михайленко В. О.

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 
звернення до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням в 
тижневий термін віднайти альтернативну земельну ділянку, на яку є 
затверджений план зонування або детальний план території, для
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оформлення її громадянину Михальському Ю. В . або громадянину Зарицькому 
К  О.

ВИРІШИЛИ: Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 
проханням в тижневий термін віднайти альтернативну земельну ділянку, 
на яку є затверджений план зонування або детальний план території\ для 
оформлення її громадянину Михальському Ю. В. або громадянину 
Зарицькому К  О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

10.9.2. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину Білінчуку 
Павлу Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Передовій, 45-г у Голосіївському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.11.2017 №08/231-2717/ПР.
Кадастрова справа А-22673, ПР-14579 від 10.11.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Іпієв Д. X , Турець В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу громадянину 

Білінчуку Павлу Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Передовій, 45-г у Голосіївському районі м. Києва»;

друга - щодо відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину Білінчуку 
Павлу Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Передовій, 45-г у Голосіївському районі м. Києва».

ГОЛОСУВАЛИ: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину 
Білінчуку Павлу Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Передовій, 45-г у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6, «проти» -  2, «утрималось» -  0, «не голосували» -
12.

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.

ГОЛОСУВАЛИ: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Білінчуку Павлу Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Передовій, 45-г у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -5  , «проти» -  0, «утрималось» -  3, «не голосували» - 
12.

Рішення не прийнято.

10.9.3. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину 
Новосельському Євгену Миколайовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 45-в у 
Голосіївському районі м. Києва», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 13.11.2017 №08/231-2718/ПР. 
Кадастрова справа А-22672, ПР-14578 від 10.11.2017.

Земельна ділянка площею 0,0700 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Новосельському Євгену Миколайовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Передовій, 45-в у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.9.4. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину Багну 
Леоніду Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 24 у Голосіївському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 23.10.2017 №08/231-2604/ПР.
Кадастрова справа А-23305, ПР-14537 від 17.10.2017.

Земельна ділянка площею 0,0769 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Багно Л. О.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину Багну 
Леоніду Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для

103



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Свято-Георгіївській, 24 у Голосіївському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.9.5. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину Яременку 
Вадиму Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Стратегічному, 2-6 у Голосіївському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1268/ПР.
Кадастрова справа А-17846, ПР-13486 від 11.05.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли:
- лист громадянина Марценюка А. П. від 13.06.2017 вх. №08/М-6183 з 

проханням призупинити розгляд справи та обов’язково запросити його на 
засідання у  зв ’язку зі спірними питаннями щодо меж земельної ділянки; 
лист громадян Хрещика В. С. та Марценюка А. П. від 21.06.2017 
вх. №08/КО-6524 з проханням зупинити розгляд проекту рішення про 
передачу земельної ділянки у  власність Яременку В. Ю.; 
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2017 
№057021-11867 щодо результатів розгляду звернення Марценюка А. 77. та 
Хрещика В. С., а також відсутності підстав щодо зупинення розгляду 
проекту рішення;
лист громадян Хрещика В. С., Марценюка А. П., Сагайдака Т. 77. та 
Авдєєнко Л. Ф. від 15.11.2017 вх. №08/КО-9519 з проханням відмовити 
Яременку В. Ю. у  наданні земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,0970 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину Яременку 
Вадиму Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Стратегічному, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва», оскільки 
відповідно до листа громадян Хрещика В. С., Марценюка А. /7.,
Сагайдака Т. П. та Авдєєнко Л. Ф. від 15,11.2017 вх. №08/КО-9519 земельна 
ділянка відводиться за рахунок городів зазначених громадян, які не 
надавали нотаріальну згоду, крім того в акті узгодження меж земельної 
ділянки підписи зазначених громадян підроблені.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.9.6. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Єлинській
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Тетяні Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 81-а в Оболонському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 05.10.2017 №08/231-2440/ПР.
Кадастрова справа А-22775, ПР-14392 від 02.10.2017.

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

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Слинській Тетяні Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Квітки Цісик, 81-а в Оболонському 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» -  14, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

10.9.7. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Курочко 
Оксані Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Луківській, 10 в Оболонському районі 
м. Києва», доручення Київського міського голови від 02.08.2017 
№08/231-1777/ПР.
Кадастрова справа А-22607, ПР-13801 від 28.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,0174 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Курочко Оксані Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Луківській, 10 в Оболонському 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
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ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.9.8. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Вержанській 
Тетяні Ромуальдівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Редьчинській, 22 в Оболонському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 31.05.2017 №08/231-1385/ПР.
Кадастрова справа А-23106, ПР-13544 від 31.05.2017.

Земельна ділянка площею 0,0556 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Вержанській Тетяні Ромуальдівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Редьчинській, 22 в Оболонському 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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

10.9.9. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину 
Дем'янченку Миколі Васильовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Московській, 30-д у 
Солом'янському районі м. Києва», доручення Київського міського 
голови від 01.08.2017 №08/231-1758/ПР.
Кадастрова справа А-23124, ПР-13796 від 28.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,0440 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Дем'янченку Миколі Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Московській, 30-д у Солом'янському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
11.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):

11.1.1. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Примаченку Володимиру Васильовичу у 6-му 
пров. Лєрмонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 19.09.2017 №08/231-2173/ПР.
Справа-клопотання К-31030, ПР-14165 від 15.09.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Кулаковський Ю. П., Бугай О. Ф., Дорошенко О. М., 

Примаченко В. В.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Примаченку Володимиру Васильовичу у 6-му пров. Лєрмонтова 
у Дарницькому 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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.1.2. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу у пров. 4-му 
Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 23.10.2017 №08/231-2590/ПР.
Справа-клопотання К-31296, ПР-14536 від 17.10.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Зубко Ю. Г.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. 
перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Смірнову Володимиру Васильовичу у пров. 4-му Садовому, 4 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.1.3. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу на 
вул. Прикордонній, 22 у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 28.09.2017 №08/231-2323/ПР.
Справа-клопотання К-30550, ПР-14306 від 27.09.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Зубко Ю. Г.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. 
перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Смірнову Володимиру Васильовичу на вул. Прикордонній, 22 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.
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11.1.4. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу на 
вул. Радосинській, 45 у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 02.10.2017 №08/231-2378/ПР.
Справа-клопотання К-30375, ПР-14316 від 28.09.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Зубко Ю. Г.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. 
перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Смірнову Володимиру Васильовичу на вул. Радосинській, 45 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекор истування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.1.5. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Плахотнюку Максиму Юрійовичу на вул. Мліївській,
1 -а у Подільському районі м. Києва для будівництва індивідуального 
гаражу», доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1764/ПР.
Справа-клопотання К-30022, ПР-13829 від 31.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,01 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Плахотнюку Максиму Юрійовичу на вул. Мліївській, 1-а у Подільському 
районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» — 0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.
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11.1.6. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Болковій Вікторії Борисівні на вул. Стеценка, ЗО, 5-та Лінія, діл. 37 у 
Подільському районі м. Києва для ведення садівництва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
23.08.2017 №08/231-1829/ПР.
Справа-клопотання К-30242, ПР-13867 від 03.08.2017.

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Болкова В. Б.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Болковій Вікторії Борисівні на вул. Стеценка, ЗО, 5-та Лінія, діл. 37 
у Подільському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.1.7. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Гузченко Юлії Михайлівні у пров. Шевченка, 18а у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1805/ПР. 
Справа-клопотання К-29893, ПР-13771 від 27.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Гузченко Ю. М.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Гузченко Юлії Михайлівні у пров. Шевченка, 18а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - громадяни):
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11.2.1. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Шорсткому Ігорю Васильовичу у 
пров. Залужному, 25г у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 01.11.2016 №08/231-4490/ПР.
Справа-клопотання К-27042, ПР-11938 від 28.10.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 15.05.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням
В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Шорсткому Ігорю Васильовичу у пров. Залужному, 25г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» на чергове засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, на яке запросити заявника.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.2.2. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Сухомлину Юрію Володимировичу на 
вул. Бродівській, 81-6 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231-2127/ПР.
Справа-клопотання К-30374, ПР-14131 від 13.09.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи:
- громадянки Пасічник Н. Є. від 20.09.2017 вх. №08/П-8566(е) щодо 

недопущення протиправного заволодіння Сухомлином Ю. В. земельною 
ділянкою;

- громадянина Сухомлина Ю. В. від 11.10.2017 вх. №08/С-8966 з проханням 
запросити його на засідання.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 14.11.2017 під час 
голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення
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ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Кулаковський Ю. П., Сухомлин Ю. В., Сухомлин М., Пасічник 

Н. Є.

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Сухомлину Юрію Володимировичу на вул. Бродівській, 81-6 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.2.3. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Пасічнику Віталію Федоровичу на 
вул. Бродівській, 81-н у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 28.09.2017 №08/231-2326/ПР.
Справа-клопотання К-30235, ПР-14301 від 26.09.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Пасічник Н. Є. від 27.09.2017 
вх. №08/П-8747(е) щодо того, що на земельній ділянці за цією адресою 
знаходиться її майно і це фактично її двір.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 14.11.2017 під час 
голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення 
ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Кулаковський Ю. П., Пасічник Н. Є., Сухомлин М

ВИРІШИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Пасічнику Віталію Федоровичу на вул. Бродівській, 81-н у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.
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11.2.4. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Бистровій Вікторії Павлівні, члену садівницького 
товариства «Трикотажник» на вул. Садовій 67, діл. 1-а у 
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 
садівництва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4954/ПР.
Справа-клопотання К-28063, ПР-12294 від 12.12.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 від 01.11.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань екологічної політики, відповідно до якого проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань екологічної політики, викладений у  витязі №08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 засідання цієї комісії від 01.11.2017, підтримати проект 
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Бистровій Вікторії Павлівні, члену 
садівницького товариства «Трикотажник» на вул. Садовій 67, діл. 1-а у 
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.2.5. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Міщенку Сергію Леонідовичу на вул. Луговій, 
12, діл. 61 у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва», 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 27.07.2016 №08/321-3256/ПР.
Справа-клопотання К-26519, ПР-10872 від 27.07.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 11.04.2017-13.04.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою групою під 
головуванням І. Л. Картавого.

Виносився на повторний розгляд 21.06.2017 згідно з протоколом засідання 
цієї робочої групи від 21.04.2017 (реєстр. №70 від 16.05.2017), відповідно до 
якого ухвалили направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської 
міської ради з питань екологічної політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 від 01.11.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань екологічної політики, відповідно до якого проект рішення підтриманий.
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Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Повернути проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Міщенку Сергію Леонідовичу на вул. Луговій, 12, діл. 61 у 
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва» разом з матеріалами 
справи-клопотання К-26519 на розгляд робочої групи у  складі членів 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., 
Рослякова В. В. під головуванням депутата Картавого І. II., оскільки 
остаточне рішення робочою групою прийняте не було.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.2.6. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Антоненко Наталії Дмитрівні, члену 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗЕЛЕНИИ БІР», на вул. Дніпровській, 98 в 
Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
26.12.2016 №08/231-5101/ПР.
Справа-клопотання К-28198, ПР-12420 від 26.12.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 ухвалили 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом № 08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 від 01.11.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань екологічної політики, відповідно до якого проект рішення підтриманий.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань екологічної політики, викладений у  витязі №08/288/03-20/49 з 
протоколу №20 засідання цієї комісії від 01.11.2017, підтримати проект 
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Антоненко Наталії Дмитрівні, члену 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕЛЕНИИ БІР», на вул. Дніпровській, 98 в Оболонському районі м. Києва 
для ведення садівництва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято .

11.2.7. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Трасковському Олексію Павловичу на 
вул. Осінній у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 22.06.2017 №08/231-1533/ПР.
Справа-клопотання К-29877, ПР-13640 від 15.06.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 14.11.2017 під час 
голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення 
ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

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

ВИРІШИЛИ: Відхилит и проект ріш ення  «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Трасковському Олексію Павловичу на вул. Осінній 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» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

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

11.3.1. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Голосіївського району м. Києва на вул. Академіка Заболотного (сквер 
«Небесної сотні») у Голосіївському районі м. Києва для 
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(скверу)», доручення Київського міського голови від 27.07.2017 
№08/231-1701/ПР.
Справа-клопотання К-28076, ПР-13750 від 26.07.2017.
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Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 1,29 га, 0,32 га та 0,23 га -  в постійне 
користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва на вул. Академіка Заболотного (сквер «Небесної сотні») у 
Г олосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 
обслуговування зелених насаджень (скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.3.2. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Дарницького району м. Києва на вул. Ревуцького, 10-12 у 
Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 
обслуговування зелених насаджень (скверу)», доручення Київського 
міського голови від 27.07.2017 №08/231-1702/ПР.
Справа-клопотання К-29933, ПР-13751 від 26.07.2017.

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

Земельна ділянка площею 0,15 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 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 вул. Ревуцького, 10-12 у Дарницькому районі м. Києва для 
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято,

11.3.3. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Деснянського району м. Києва на просп. Володимира Маяковського, 
20 та 22-а у Деснянському районі м. Києва для утримання та 
благоустрою зелених насаджень та обслуговування території скверу»,
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доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1737/ПР. 
Справа-клопотання К-30009, ПР-13792 від 27.07.2017.

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

Земельна ділянка площею ОД 7 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 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 просп. Володимира Маяковського, 20 та 22-а у 
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених 
насаджень та обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.3.4. Про розгляд проекту 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 Миколайчука, З-За у 
Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу», доручення 
Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1704/ПР. 
Справа-клопотання К-29796, ПР-13764 від 26.07.2017.

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

Земельна ділянка площею 1,73 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 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 Миколайчука, З-За у Дніпровському районі 
м. Києва для утримання скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.3.5. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Дніпровського району м. Києва вздовж будинку №4 на 
вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва для утримання 
скверу», доручення Київського міського голови від 01.08.2017
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№08/231-1754/ПР.
Справа-клопотання К-30041, ПР-13818 від 31.07.2017.

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

Земельна ділянка площею 0,32 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва вздовж будинку №4 на вул. Райдужній у Дніпровському 
районі м. Києва для утримання скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.3.6. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Подільського району м. Києва на вул. Захарівській, 1 у Подільському 
районі м. Києва для утримання зелених насаджень та благоустрою 
скверу», доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1755/ПР.
Справа-клопотання К-30057, ПР-13819 від 31.07.2017.

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

Земельна ділянка площею 0,37 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського 
району м. Києва на вул. Захарівській, 1 у Подільському районі м. Києва для 
утримання зелених насаджень та благоустрою скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» — 0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.3.7. Про 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 вул. Глінки, 6 у Солом'янському 
районі м. Києва для обслуговування скверу», доручення Київського 
міського голови від 27.07.2017 №08/231-1703/ПР.
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Справа-клопотання К-29792, ПР-13747 від 26.07.2017.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 

міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,14 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 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 вул. Глінки, 6 у Солом'янському районі м. 
Києва для обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.3.8. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва на вул. Симиренка, 22-24 у 
Святошинському районі м. Києва для утримання та благоустрою 
зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу», 
доручення Київського міського голови від 01.08.2017 №08/231-1752/ПР. 
Справа-клопотання К-30107, ПР-13827 від 31.07.2017.

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

Земельна ділянка площею 0,37 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 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. Симиренка, 22-24 у Святошинському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято.

11.3.9. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС» 
на вул. Миколи Краснова, 25 у Святошинському районі м. Києва для 
будівництва багатофункціонального житлового комплексу», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради
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від 19.04.2016 №08/231-1895/ПР.
Справа-клопотання К-26326, ПР-9670 від 14.04.2016.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням
С. О. Кримчака. Із зазначеного питання створена робоча група жодного рішення 
не ухвалила.

При повторному розгляді на засіданні постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалили перенести розгляд проекту рішення та звернутись до постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами з проханням 
надати витяг з протоколу засідання щодо розгляду проекту рішення (відповідно 
до пункту 2 статті ЗО Регламенту Київської міської ради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579).

Оскільки постійною комісією Київської міської ради з питань транспорту, 
з в ’язку та реклами надано витяг від 02.10.2017 №08/289-217 з протоколу №15 
від 20.09.2017, відповідно до якого жодного рішення прийнято не було.

Виносився на повторний розгляд на засіданні постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
07.11.2017. Ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та запросити 
представника КП «КИЇВПАСТРАНС».

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань транспорту, зв'язку та реклами (витяг від 17.11.2017 №08/289-285 з 
протоколу №20 від 08.11.2017).

Земельна ділянка площею 3,19 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л., Грицик В. П.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи 
Краснова, 25 у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
багатофункціонального житлового комплексу».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенка О. Г., Картавий І. Л., Зубка Ю. Г., 
Непопа В. І., 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» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.3.10. Про проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА 
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування дошкільного 
навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
27.09.2017 №08/231-2289/ПР.
Справа-клопотання К-28792, ПР-14295 від 25.09.2017.

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту (витяг від 23.10.2017№08/285-217 
з протоколу № 17 від 11.10.2017).

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.11.2017 та 14.11.2017 
під час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного 
рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,43 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

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 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)»;

друга - щодо відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім % молоді та спорту, викладеного в протоколі 
№ 17 засідання цієї комісії від 11.10.2017 (витяг №08/285-217 від 23.10.2017), 
та підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)».

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 розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2, «проти» -  4, «утрималось» -  6, «не голосували» - 8.
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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.

ВИРІШИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім % молоді та спорту, викладений в протоколі 
М І 7 засідання цієї комісії від 11.10.2017 (витяг М08/285-217 від 23.10.2017), 
та підтримати проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДЦРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  1, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

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

11.4.1. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛІН 
ТРЕИД» на вул. Іллі Еренбурга, 3-а, 5 у Голосіївському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісу та закладів 
торгівлі», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 31.08.2017 №08/231-1945/ПР.
Справа-клопотання К-30098, ПР-13956 від 30.08.2017.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Земельна ділянка площами 0,28 га та 0,32 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛІН ТРЕЙД» на 
вул. Іллі Еренбурга, 3-а, 5 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування офісу та закладів торгівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8.

Рішення прийнято.
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11.4.2. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки об'єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Клен» на 
вул. Драгоманова, 14-а у Дарницькому районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку та прибудинкової території», доручення Київського міського 
голови від 01.08.2017 №08/231-1766/ПР.
Справа-клопотання К-29560, ПР-13813 від 31.07.2017.

Земельна ділянка площею 1,04 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: 1, Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Клен» на вул. Драгоманова, 14-а у Дарницькому районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та 
прибудинкової території» на чергове засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, на яке запросити представника об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Клен»,

2, Заявнику надати протокол загальних зборів об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Клен» щодо вирішення 
питання оформлення земельної ділянки на вул, Драгоманова, 14-а у  
Дарницькому районі м, Києва в постійне користування,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято,

11.4.3. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 
«Локомотив-11» на вул. Степана Олійника, 15, 17, 19 у Дарницькому 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування трьох житлових 
будинків», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.05.2017 №08/231-1376/ПР.
Справа-клопотання К-29812, ПР-13537 від 26.05.2017.

Земельна ділянка площею 1,02 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Турець В. В.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив
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«Локомотив-11» на вул. Степана Олійника, 15, 17, 19 у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування трьох житлових будинків».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.4.4. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «Трест Київпідземшляхбуд-2» на 
вул. Березняківській, 17а у Дніпровському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничо- 
технічної бази», доручення Київського міського голови від 06.06.2017 
№08/231-1413/ПР.
Справа-клопотання К-29395, ПР-13568 від 02.06.2017.

Земельна ділянка площею 0,99 га -  в оренду на 25 років.

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

ВИРІШИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І, Л. підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Трест Київпідземшляхбуд-2» на 
вул. Березняківській, 17а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд виробничо-технічної бази» з 
рекомендаціями, а саме: у  пункті 1 проекту рішення слова та цифри «в 
оренду на 25років» замінити словами та цифрами «в оренду на 10років».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.4.5. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Соколовій Ларисі Семенівні на вул. Андрія Малишка, 3 у 
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлового приміщення», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 29.05.2017 №08/231-1374/ПР. 
Справа-клопотання К-29818, ПР-13527 від 26.05.2017.

Земельна ділянка площею 0,01 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

124



громадянці Соколовій Ларисі Семенівні на вул. Андрія Малишка, 3 у 
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлового приміщення».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-29818 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі', підприємництва та регуляторної політики.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі', підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

11.4.6. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БУДИНОК ПОБУТУ 
«ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в суборенду 
підприємству з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ 
ЮКРЕИН ЛТД» для організації будівельних робіт та благоустрою 
прилеглої території на просп. Оболонському, 26 в Оболонському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 29.05.2017 №08/231-1378/ПР.
Справа-клопотання К-29580, ПР-13530 від 26.05.2017.

Проектом рішення передбачено: передати частину земельної ділянки 
площею 0,0385 га від загальної площі 0,0540 га в суборенду підприємству з 
іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».

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

ВИРІШИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БУДИНОК ПОБУТУ 
«ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в суборенду 
підприємству з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» 
для організації будівельних робіт та благоустрою прилеглої території на 
просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва» на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» та підприємства з іноземними 
інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.
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11.4.7. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» на вул. Світлицького, 26 у 
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку», доручення Київського міського голови від 27.07.2017 
№08/231-1721/ПР.
Справа-клопотання К-27414, ПР-13749 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,26 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛІГРАФКНИГА» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» на 
вул. Світлицького, 26 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування житлового будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.4.8. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОМАЛЬГАУТ» на вул. Пшеничній, 7в у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації будівель промислового призначення», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 14.06.2017 №08/231-1481/ПР.
Справа-клопотання К-29137, ПР-13627 від 14.06.2017.

Земельна ділянка площею 0,24 га -  в оренду на 15 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОМАЛЬГАУТ» 
на вул. Пшеничній, 7в у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
будівель промислового призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.4.9. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки житлово- 
будівельному кооперативу «Ювілейний-3» на просп. Академіка 
Корольова, 14 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного будинку», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 29.05.2017 
№08/231-1379/ПР.
Справа-клопотання К-29873, ПР-13525 від 26.05.2017.

Земельна ділянка площею 0,43 га -  в постійне користування.

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

ВИРІШИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «Ювілейний-3» на просп. Академіка 
Корольова, 14 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного будинку».

2, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
р о з’яснення щодо можливості оформлення земельної ділянки на 
просп, Академіка Корольова, 14 у  Святошинському районі м. Києва на 
житлово-будівельний кооператив «Ювілейний-3», якщо у  нього на балансі 
перебуває тільки частина житлового будинку,

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» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8.

Рішення прийнято,

11.4.10. Про розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки житлово- 
будівельному кооперативу «Вчитель-2» на просп. Академіка 
Корольова, 2в у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного будинку», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 29.05.2017 
№08/231-1372/ПР.
Справа-клопотання К-29871, ПР-13542 від 26.05.2017.

Земельна ділянка площею 0,46 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «Вчитель-2» на просп. Академіка 
Корольова, 2в у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного будинку».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
8 .

Рішення прийнято.

11.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передача в суборенду - юридичні особи):

11.5.1. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу, на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Нічозі Олексію Олексійовичу на вул. Євгена 
Сверстюка, 76 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазину», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 10.05.2017 №08/231-1179/ПР. 
Справа-клопотання К-29384, ПР-13404 від 04.05.2017.

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 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та доручити Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) надати інформацію щодо 
функціонального призначення земельної ділянки на вул. Євгена Сверстюка, 76 у  
Дніпровському районі м. Києва відповідно до детального плану території в 
межах просп. Возз ’єднання, залізниці, просп. Броварського, Русанівського каналу 
у  Дніпровському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 14.07.2016№728/728.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 04.10.2017 №055-15553 щодо 
надання інформації про функціональне призначення вищезазначеної земельної 
ділянки.

Земельна ділянка площею 0,01 га -  в оренду на 10 років.

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

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Нічозі Олексію Олексійовичу на вул. Євгена 
Сверстюка, 76 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазину» на чергове засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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11.5.2. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛС Україна» на вул. Резервній, 29-г в Оболонському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування гаражних, складських та офісних 
будівель», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-849/ПР.
Справа-клопотання К-29254, ПР-13167 від 24.03.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист від 28.04.2017 вх. №08/7784 
щодо обов ’язковості участі в засіданні постійної комісії представника ТОВ «ЛС 
Україна»

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017 під час 
голосування за підтримку проекту рішення рішення прийнято не було.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 ухвалено 
відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.

Виносився на повторний розгляд 14.11.2017 згідно з витягом від 05.10.2017 
№08/289-230 з протоколу №16 від 27.09.2017 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до 
якого проект рішення підтриманий. На засіданні цієї комісії під час голосування 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,26 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛС Україна» на 
вул. Резервній, 29-г в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування гаражних, складських та офісних будівель».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.5.3. Про повторний розгляд 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», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
21.02.2017 №08/231-462/ПР.
Справа-клопотання К-28897, ПР-12882 від 20.02.2017.

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 засідання цієї комісії).
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На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04,07.2017,
05.09.2017,03.10.2017, 07.11.2017 та 14.11.2017 під час голосування за підтримку 
чи за відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,18 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект 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» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.5.4. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» на просп. Перемоги, 49/2 у 
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
адміністративних, виробничих та складських будівель та споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 22.02.2017 №08/231-488/ПР.
Справа-клопотання К-28692, ПР-12844 від 20.02.2017.

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики відповідно до 
витягу №08/286-163 від 12.04.2017з протоколу №5 від 29.03.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
І. П. Кісільова.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 6,34 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство 
«Більшовик» на просп. Перемоги, 49/2 у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських 
будівель та споруд».
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2. Звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби 
України у  м. Києві з проханням надати інформацію щодо наявності або 
відсутності у  публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» заборгованості зі сплати земельного податку.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Головного управління Державної фіскальної служби України у  
м. Києві.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» -  0, «утрималось» — 0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.5.5. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» у пров. Чугуївському, 21 у 
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничих і складських будівель та споруд», доручення заступника 
міського голови -  секретаря Київської міської ради від 22.02.2017 
№08/231-486/ПР.
Справа-клопотання К-28687, ПР-12845 від 20.02.2017.

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг №08/286-161 
від 12.04.2017 з протоколу №5 від 29.03.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
І. 77. Кісільова.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,14 га -  в оренду на 10 років.

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

ВИРІШИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство 
«Більшовик» у пров. Чугуївському, 21 у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування виробничих і складських будівель та споруд».

2. Звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби 
України у  м. Києві з проханням надати інформацію щодо наявності або 
відсутності у  публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» заборгованості зі сплати земельного податку.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Головного управління Державної фіскальної служби України у  
м. Києві.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

11.5.6. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» на просп. Перемоги, 49/2 у 
Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
адміністративних, виробничих та складських будівель та споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 22.02.2017 №08/231-489/ПР.
Справа-клопотання К-28694, ПР-12841 від 20.02.2017.

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, (витяг 
№08/286-162 від 12.04.2017з протоколу №5 від 29.03.2017)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
І. П. Кісільова.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою  
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 26,61 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство 
«Більшовик» на просп. Перемоги, 49/2 у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських 
будівель та споруд».

2. Звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби 
України у  м. Києві з проханням надати інформацію щодо наявності або 
відсутності у  публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
підприємство «Більшовик» заборгованості зі сплати земельного податку.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Головного управління Державної фіскальної служби України у  
м. Києві.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.

11.5.7. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН СТРІТ» 
на вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
13.07.2016 №08/231-2991/ПР.
Справа-клопотання К-26575, ПР-10590 від 07.07.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.11.2016 розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,04 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН СТРІТ» на 
вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» — 1, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.5.8. Про повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Квант оптимум» 
на вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
20.09.2016 №08/231-3885/ПР.
Справа-клопотання К-26577, ПР-11403 від 14.09.2016.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 14.03.2017розгляд проекту 
рішення було відкладено для розгляду робочою групою під головуванням 
В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 статті ЗО 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки термін вивчення питання робочою 
групою не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення.

Земельна ділянка площею 0,11 га -  в оренду на 10 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Митяй Г.
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ВИРІШИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Квант оптимум» на 
вул. Золотоустівській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі».

2. Звернутися до Шевченківського управління поліції Головного 
управління Національної поліції України в м. Києві з проханням надати 
інформацію стосовно заборони оформлення земельних ділянок, суміжних з 
речовим доказом у  кримінальному провадженні, а саме: об’єктом 
нерухомості на вул. Золотоустівській, 23-а (літ. А) у  Шевченківському 
районі м. Києва, відповідно до листа слідчого відділення відділу поліції №2 
Шевченківського УП ГУН П у м. Києві від 28.12,2015 №59/2803.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Шевченківського управління поліції Головного управління 
Національної поліції України в м. Києві.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6. Розгляд справ-клопотань (відмова у  наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
відмова у  наданні дозволу на розроблення технічної документації із 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості):

11.6.1. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Миколи Грінченка 
у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 
обслуговування зелених насаджень (скверу)», доручення Київського 
міського голови від 02.08.2017 №08/231-1783/ПР.
Справа-клопотання К-29464, ПР-13794 від 28.07.2017.

Земельна ділянка площею 2,44 га -  в постійне користування.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва на вул. Миколи Грінченка у Голосіївському районі м. Києва 
для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.
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11.6.2. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
23.10.2017 №08/231-2556/ПР.
Справа-клопотання К-31172, ПР-14491 від 12.10.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.3. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гаражно-будівельному кооперативу «СТРОЙ-АВТО» на 
вул. Деміївській, 35-37 у Голосіївському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування гаражів», доручення Київського 
міського голови від 27.07.2017 №08/231-1714/ПР.
Справа-клопотання К-29805, ПР-13748 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,78 га -  в оренду на 3 роки.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гаражно-будівельному кооперативу «СТРОЙ-АВТО» на вул. Деміївській, 
35-37 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
гаражів».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.4. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству «Київська спадщина» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
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державної адміністрації) на просп. Науки у Голосіївському районі 
м. Києва для торгівельної діяльності», доручення Київського міського 
голови від 27.07.2017 №08/231-1715/ПР.
Справа-клопотання К-29967, ПР-13752 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,65 га -  в оренду на 49 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «Київська спадщина» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 
просп. Науки у Голосіївському районі м. Києва для торгівельної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.5. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Гулеватій Ганні Іванівні на вул. Кіровоградській, 
21 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
доручення Київського міського голови від 27.07.2017 №08/231-1717/ПР. 
Справа-клопотання К-29912, ПР-13755 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Гулеватій Ганні Іванівні на вул. Кіровоградській, 21 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.6. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Морозовій Інні Віталіївні на вул. Братиславській, 
266 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування об'єкту торговельного призначення», доручення 
Київського міського голови від 02.08.2017 №08/231-1784/ПР. 
Справа-клопотання К-30176, ПР-13811 від 31.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Департаменту земельних
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ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26.09.2017 №057023-08/М-7275-9495 щодо повернення справи 
на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,01 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Морозовій Інні Віталіївні на вул. Братиславській, 266 у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування об'єкту 
торговельного призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.7. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки фізичній особі-підприємцю Демчуку Олександру Петровичу 
на вул. Братиславській, 266 у Деснянському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування об'єктів торговельного призначення», 
доручення Київського міського голови від 02.08.2017 №08/231-1786/ПР. 
Справа-клопотання К-30178, ПР-13809 від 31.07.2017.

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 26.09.2017 №057023-08/Д-7276-9492 щодо повернення справи 
на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Демчуку Олександру Петровичу на 
вул. Братиславській, 266 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування об'єктів торговельного призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.8. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки фізичній особі-підприємцю Голуб Олені Михайлівні, 
фізичній особі-підприємцю Козуб Марині Миколаївні на 
вул. Братиславській, 266 у Деснянському районі м. Києва для
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експлуатації та обслуговування об'єктів торговельного призначення», 
доручення Київського міського голови від 02.08.2017 №08/231-1781/ПР. 
Справа-клопотання К-30175, ПР-13812 від 31.07.2017.

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 26.09.2017№057023-08/КО-7277-9494 щодо повернення справи 
на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект ріш ення  «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Голуб Олені Михайлівні, фізичній особі- 
підприємцю Козуб Марині Миколаївні на вул. Братиславській, 266 у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування об'єктів 
торговельного призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято .

11.6.9. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки обслуговуючому кооперативу «Г аражний Будівельний 
Кооператив «АТОВЕЦЬ» на вул. Милославській, 58 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування гаражного 
кооперативу», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 27.09.2017 №08/231-2311/ПР.
Справа-клопотання К-31362, ПР-14294 від 25.09.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшли листи ОК Гаражного будівельного 
кооперативу «АТОВЕЦЬ» від 11.10.2017 вх. №08/17388 щодо швидшого розгляду 
справи та від 19.10.2017 вх. №08/17968 щодо бездіяльності Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) в питанні оформлення заявнику земельної ділянки.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист народного депутата України 
Святаша Д. В. від 16.11.2017 вх. №41133 та вх. №08/19632 щодо розгляду 
клопотання та надання інформації.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ОК Гаражного будівельного 
кооперативу «АТОВЕЦЬ» від 24.11.2017 вх. №08/20145 з проханням зобов’язати 
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) підготувати проект рішення по 
уточненому клопотанню.

Земельна ділянка площею 17,64 га -  в оренду на 5 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
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ВИСТУПИЛИ: Поляков Л. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
обслуговуючому кооперативу «Г аражний Будівельний Кооператив
«АТОВЕЦЬ» на вул. Милославській, 58 у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування гаражного кооперативу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.10. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Іщенко Катерині Віталіївні у пров. Михайла 
Реута, 19 а у Печерському районі м. Києва для ведення 
індивідуального садівництва», доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 14.06.2017 №08/231-1491/ПР. 
Справа-клопотання К-30034, ПР-13624 від 13.06.2017.

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Іщенко Катерині Віталіївні у пров. Михайла Реута, 19 а у 
Печерському районі м. Києва для ведення індивідуального садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.11. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» на вул. Набережно- 
Луговій, 4 у Подільському районі м. Києва для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування будівель житлової та транспортної 
забудови», доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1774/ПР.
Справа-клопотання К-29999, ПР-13774 від 27.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,40 га -  в оренду на 25 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУДНОПЛАВНА
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КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» на вул. Набережно-Луговій, 4 у Подільському 
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 
житлової та транспортної забудови».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

11.6.12. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) підприємству «Міський спортивно-технічний клуб» 
Київської міської організації ТСО України на вул. Вадима Гетьмана, 
27 у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації нежитлової будівлі теплопункту та нежитлової будівлі 
казарми», доручення Київського міського голови від 27.07.2017 
№08/231-1718/ПР.
Справа-клопотання К-29789, ПР-13756 від 26.07.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Підприємства «Міський 
спортивно-технічний клуб» Київської міської організації ТСО України від
31.10.2017 вх. №08/18688 з проханням зупинити розгляд проекту рішення та 
повернути документи підприємству.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Спасибка О. В. від 20.11.2017 №006-2505 з 
проханням повернути проект рішення разом з матеріалами справи-клопотання 
К-29789 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проектом рішення передбачено: відмовити у наданні дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,35 га.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Повернути проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) підприємству 
«Міський спортивно-технічний клуб» Київської міської організації ТСО 
України на вул. Вадима Гетьмана, 27 у Солом'янському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі теплопункту та нежитлової 
будівлі казарми» разом з матеріалами справи-клопотання К-29789 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), враховуючи звернення 
заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Спасибка О. В. від 20,11.2017 №006-2505,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
8 .

Рішення прийнято.
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11.6.13. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Данильчуку Ігорю Яковичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради 
від 14.06.2017 №08/231-1490/ПР.
Справа-клопотання К-28604, ПР-13610 від 13.06.2017.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Данильчуку Ігорю Яковичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.14. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки філії «Центр забезпечення виробництва» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» на 
вул. Механізаторів, 14/32 у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування автобази», доручення Київського 
міського голови від 27.07.2017 №08/231-1719/ПР.
Справа-клопотання К-29667, ПР-13757 від 26.07.2017.

Земельна ділянка площею 0,48 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки філії 
«Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» на вул. Механізаторів, 14/32 у Солом'янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування автобази».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

11.6.15. Про розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Бугаєнку Миколі Петровичу на вул. Сім’ї
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Сосніних, 9 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування майнового комплексу», доручення заступника міського 
голови -  секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1876/ПР. 
Справа-клопотання К-30339, ПР-13891 від 21.08.2017.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист-скарга Бугаєнка М. 77. від
31.10.2017 вх. №ОП/Б-18527 щодо вжиття заходів та надання відповіді.

Земельна ділянка площею 0,22 га -  у власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Бугаєнку Миколі Петровичу на вул. Сім’ї Сосніних, 9 у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

12. Різне (розгляд листів, протоколів робочих груп та заяв) - матеріали 
додаються.

12.1. Про протокол засідання робочої групи від 20.11.2017 (реєстр. №213 
від 21.11.2017), створеної 14.11.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання проекту рішення Київської 
міської ради «Про розірвання в односторонньому порядку договору 
оренди земельної ділянки від 04.12.2009 № 66-6-00548, укладеного між 
Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
просп. Возз’єднання, 2 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради В. Гуманенка (доручення заступника 
міського голови — секретаря Київської міської ради від 02.10.2017 
№08/231-2349/ПР) - матеріали додаються.

(протокол засідання робочої групи від 20.11.2017 (реєстр. №213 від 21.11.2017) з 
додатками до нього - на 18-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Кісільов І. П., Михайленко В. О.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 20.11.2017 
(реєстр. №213 від 21.11.2017).
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2. Звернутися до Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо надання інформації про заміну інженерних мереж 
товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ» 
при проведенні будівельних робіт за адресою: просп. Возз’єднання (тепер - 
Соборності)у 2 у  Дніпровському районі м. Києва.

3. Звернутися до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо надання інформації про функціональне призначення 
земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:90:105:0042), 
розташованої за адресою: просп. Возз’єднання (тепер - Соборності), 2 у  
Дніпровському районі м. Києва.

4. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
надання інформації про суміжні земельні ділянки, які межують із 
земельною ділянкою площею 0,2729 га (кадастровий номер 
8000000000:90:105:0042), яка перебуває в оренді у  товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПРОМЕКСПЛУАТАЦІЯ» з цільовим призначенням -  для 
будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку 
за адресою: просп. Возз’єднання, 2 у  Дніпровському районі м. Києва на 
підставі договору оренди, укладеного 04.12.2009 №66-6-00548 між  
товариством та Київською міською радою.

5. Включити до складу робочої групи створеної на засіданні постійної 
комісії Київської міської ради 14.11.2017 членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористуванням -  депутатів Київської міської ради Кісільова І. И , 
Михайленка В. О. та продовжити роботу робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

12.2. Про протокол засідання робочої групи від 13.11.2017 (реєстр. №212 
від 21.11.2017), створеної 08.11.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для вирішення земельних питань та питань 
забезпечення житлом киян-учасників антитерористичної операції та 
членів сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції, які 
перебувають на квартирному обліку - матеріали додаються.

(протокол засідання робочої групи від 13.11.2017 (реєстр. №212 від 21.11.2017) -  на 
3-х арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Бугай О.Ф.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 13.11.2017 
(реєстр. №212 від 21.11.2017).
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2. Звернутися до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Департаменту 
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 
розроблення із залученням представників Ради ветеранів антитерористичної 
операції при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та юридичного управління виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекту 
міської цільової програми з підтримки киян -  учасників антитерористичної 
операції та членів сімей загиблих киян -  учасників антитерористичної операції 
та подання бюджетних пропозицій на фінансування зазначеної програми в 
бюджеті 2018 року.

3. Звернутися до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 
підготовки питання щодо можливості цільового фінансування пільгових 
категорій киян -  учасників антитерористичної операції.

4. Звернутися до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) стосовно надання інформації 
щодо надходження коштів від сплати пайової участі (внесків) замовників у 
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
м. Києва за 2016 рік із зазначенням їх цільового використання (на що саме 
зазначені кошти були спрямовані).

5. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) доручити спільно з юридичним 
управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та Департаментом земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
розробити механізм повернення у комунальну власність земельної ділянки між 
вул. Леніна та вул. Толстого у Деснянському районі, яка передавалася в 
оренду підприємству «Вертикаль» «Благодійного фонду «Дзвін надії» площею 
25,89 га для забезпечення потреб киян -  учасників антитерористичної операції 
та членів сімей загиблих киян -  учасників антитерористичної операції, які 
перебувають на квартирному обліку та вирішення земельних питань учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих киян -  учасників 
антитерористичної операції за рахунок цієї території в подальшому та з 
урахуванням вирішення майново-правових питань з підприємством 
«Вертикаль» «Благодійного фонду «Дзвін надії», в тому числі щодо 
компенсації коштів, витрачених вказаним підприємством за гідронамив 
території, відведеної під будівництво.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.
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Рішення прийнято.

12.3. Про лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 07.11.2017 №100-19591 (вх. №08/19228 від 09.11.2017) щодо 
результатів розгляду звернення ГК «Корчувате-2» стосовно можливості 
перенесення гаражів з вул. Набережно-Корчуватської на 
вул. Новопирогівську, 34-38 у Голосіївському районі м. Києва та з 
проханням посприяти у прийнятті Київською міською радою рішення 
про зняття земельної ділянки по вул. Новопирогівська, 34-38 з 
земельних торгів для подальшої її передачі ГО «Корчувате-наш дім» - 
матеріали додаються.

(лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.11.2017 
№100-19591 (вх. №08/19228 від 09.11.2017) - на 4-х арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИРІШИЛИ: Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
підготувати проект рішення про виключення земельної ділянки за 
адресою: вул. Новопирогівська, 34-38 у  Голосіївському районі м. Києва з 
переліку земельних ділянок, призначених для продажу їх (або прав оренди 
на них) на земельних торгах (аукціонах) під забудову для вирішення 
майново-правових питань, що не дозволяють реалізувати проектні 
рішення з розширення вул. Набережно-Корчуватської у  Голосіївському 
районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

Питання, винесені на розгляд з голосу:

13. Про проект рішення Київської міської ради «Про проведення
нормативної грошової оцінки земель міста Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради І. Л. Картавого (доручення 
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
30.03.2016 №08/231-1563/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку ухвалено повернути проект рішення суб ’єкту 
подання на доопрацювання у  з в ’язку із його заявою (протокол №16/29 від 
26.04.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
30.03.2016 №08/231-1563/ПР, копія проекту рішення з пояснювальною запискою 
та додатками до нього - на 6-ти арк.)
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СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
проведення нормативної грошової оцінки земель міста Києва» з 
рекомендаціями, а саме: викласти Пункт 1 проекту рішення у  такій 
редакції: «Провести нормативну грошову оцінку земель м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
7.

Рішення прийнято.

14. Про протокол засідання робочої групи від 23.11.2017 (реєстр. №214
від 24.11.2017), створеної 03.10.2017 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування з розгляду депутатського звернення І. Картавого 
та М. Буділова від 03.10.2017 №08/279/08/033-685 щодо питання 
законності вирубки дерев та намірів подальшої забудови земельної 
ділянки з кадастровим номером 8000000000:62:035:0030 орієнтовною 
площею 4,0141 га на перетині вулиць Маршала Жукова та Кіото у 
Деснянському районі м. Києва - матеріали додаються.

(протокол засідання робочої групи від 23.11.2017 (реєстр. №214 від 24.11.2017) -  
на 4-х арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 23.11.2017 
(реєстр. №214 від 24.11.2017).

2. Звернутися до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо інформування постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування та робочої 
групи про надходження до них звернення від товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЖенСан» щодо отримання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки або будівельного паспорту забудови 
земельної ділянки між просп. Броварським та вул. Кіото в Деснянському 
районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:62:035:0030).

3. Звернутися до Київського комунального об’єднання зеленого 
будівництва та експлуатації зелених насадження міста 
«КИЇВЗЕЛЕНБУД» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) щодо інформування постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування та робочої групи про надходження до них звернення від 
товариства з обмеженою відповідальністю «ЖенСан» щодо отримання 
акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

3. Звернутися до товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЖенСан» з рекомендаціями щодо направлення на попередній розгляд 
робочою групою проектних рішень об’єкта, що планується розташувати в 
межах земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:62:035:0030)
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перед поданням до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) звернення про надання містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки або будівельного паспорту забудови земельної 
ділянки між просп. Броварським та вул. Кіото в Деснянському районі 
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» -
7.

Рішення прийнято.

15. Про розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці Гриценко
Марії Степанівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Радистів, 3-а у Деснянському районі 
м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.10.2017 №08/231-2428/ПР.
Кадастрова справа А-23870, ПР-14424 від 02.10.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.10.2017 ухвалили 
повернути проект рішення разом з матеріалами кадастрової справи А-23870 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання, оскільки 
відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
вказано іншу адресу земельної ділянки: вул. Радистів, 1-д, а також доручено 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) в найкоротший термін 
доопрацювати зазначений проект рішення та передати його на розгляд 
Київської міської ради.

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 22.11.2017 №057023-20959 щодо результатів розгляду витягів 
з протоколу №22 від 19.10.2017 засідання постійної комісії та з проханням 
повторно розглянути проекти рішень та кадастрові справи А-23870, А-23888.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
04.10.2017 №08/231-2428/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2017 
№057023-20959 - на 9-ти арк.)

Земельна ділянка площею 0,0985 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Гриценко 
Марії Степанівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Радистів, 3-а у Деснянському районі м. Києва», враховуючи лист 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
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ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2017 
№057023-20959.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

16. Про проект рішення Київської міської ради «Про передачу
громадянці Яценко Наталії Володимирівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 6-а у Деснянському 
районі м. Києва», доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київської міської ради від 27.09.2017 №08/231-2308/ПР).
Кадастрова справа А-23888, ПР-14275 від 25.09.2017.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.10.2017 ухвалили 
відхилити проект рішення, оскільки у  витязі з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку вказано іншу адресу земельної ділянки: вул. Радистів, 7-а, а 
у  висновку Головного управління Держгеокадастру у  Тернопільській області 
№3018/82-17 від 24.07.2017 зазначена адреса земельної ділянки: пров. Радистів, 
64-а, а також доручили Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в 
найкоротший термін доопрацювати зазначений проект рішення та передати 
його на розгляд Київської міської ради.

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 22.11.2017 №057023-20959 щодо результатів розгляду витягів 
з протоколу №22 від 19.10.2017 засідання постійної комісії та з проханням 
повторно розглянути проекти рішень та кадастрові справи А-23870, А-23888.

(Доручення заступника міського голови  -  секретаря Київської міської ради від
27.09.2017 №908/231-2308/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2017 
№9057023-20959 - на 9-ти арк.)

Земельна ділянка площею 0,0962 га -  у приватну власність.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Яценко 
Наталії Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Радистів, 6-а у Деснянському районі м. Києва», враховуючи 
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2017 
Л?057023-20959,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  0, «утрималось» -  1, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.
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17, Про розгляд проекту рішення Київські міської ради «Про передачу
земельної ділянки громадянину Ерікяну Агвану Рубеновичу для 
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вул. 
Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва», доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
22.11.2017 №08/231-2817/ПР.
Кадастрова справа А-22539, ПР-14645 від 22.11.2017.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
22.11.2017 №08/231-2817/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 7-ми арк.)

Земельна ділянка площею 0,0244 га -  в оренду на 7 років.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київські міської ради  «Про 
передачу земельної ділянки громадянину Ерікяну Агвану Рубеновичу для 
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вул. Тимофія 
Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  2, «не голосували» - 
6.

Рішення прийнято.

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання
статусу скверу земельній ділянці на вулиці Архітектора Вербицького,
11 у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата Київської 
міської ради В. Павлика (доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 07.11.2017 №08/231-2692/ПР) - 
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку проект рішення підтримано (протокол №38/98 
від 14.11.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
проект рішення підтримано, а також рекомендовано суб'єкту подання внести 
зміни до пункту 2 проекту рішення, а саме: слова «Комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Дарницького району» замінити словами 
«Київському комунальному о б ’єднанню зеленого будівництва та експлуатації 
зелених насаджень міста «Київзеленбуд», а також пункт 1 проекту рішення 
після слів «земельній ділянці» доповнити словами «орієнтовною площею 0,13 га» 
(протокол №21 від 15.11.2017).

(Доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
07.11.2017 №08/231-2692/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 15-ти арк.)

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради  «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Архітектора Вербицького, 
11 у Дарницькому районі м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 ,  «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 
6.

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. стосовно 
звернення до управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління з 
питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків секретаріату Київської міської ради щодо залучення 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування до закордонних поїздок з метою обміну досвідом в галузі 
архітектури, містобудування та землекористування з іншими країнами світу.

СЛУХАЛИ: Міщенко О. Г.
ВИСТУПИЛИ: Картавий І. Л.

ВИРІШИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого /. Л. звернутися до управління міжнародних зв ’язків апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та управління з питань децентралізації\ розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв ’язків секретаріату 
Київської міської ради щодо залучення постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування до закордонних 
поїздок з метою обміну досвідом в галузі архітектури, містобудування та 
землекористування з іншими країнами світу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  0, «утрималось» -  0, «не голосували» - 

8 .
Рішення прийнято.

Голова комісії

Секретар комісії

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий
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В цьому документі 
пронумеровано та прошито 
150 сторінок.

Голова постійної кбЗйсії 
Київської місько/той з питань 
містобудуваніш/архітектури та 
землекоршЖчба

О. Г. Міщенко

Секретар постійної комісії 
Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та 
землекористмвання


