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 <---   10 Февраля  10 ч 23 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

Прокопів В.В.: Шановні колеги! 69 депутатів зареєстрували свої картки 

в системі. Маємо можливість розпочинати пленарне засідання. Я прошу 

займати свої місця! 

Колеги, прошу займати свої місця!  

Хочу вам нагадати, що згідно з нашим 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 26 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

учорашнім рішенням будемо розпочинати пленарне засідання не з 

питань порядку денного, а із заслуховування тих інформації, які були 

проголосовані.  

Прошу займати свої місця і реєструвати картки.  

Колеги, пропоную виконати Державний Гімн України. 

(Звучить Державний Гімн України).  

З зали: Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! 

Прокопів В.В.: Шановні колеги! Я запрошую до президії для доповіді 

щорічної керівника Національної поліції в місті Києві Крищенка Андрія 

Євгеновича. 

Андрію Євгеновичу, прошу до трибуни! 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 29 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Крищенко А.Є.: Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні 

присутні! Минулий рік був складний для правоохоронних органів столиці, 

по-перше, у зв"язку з складною ситуацією в Україні, в тому числі з подіями 

на сході, по-друге, у зв"язку з реформуванням правоохоронної системи, 

найбільш масштабним, яке відбулося за часи незалежності.  

Для початку дещо окреслю стан оперативної обстановки в місті Києві.  

Впродовж 16-го року до поліції надійшло близько 906 тис. заяв та 

повідомлень граждан про злочини та інші події, що на 23% більше ніж за 

аналогічний період минулого року. У тому році було 740 заяв майже, 740 

тисяч заяв. Зареєстровано понад 73 тис. кримінальних правопорушень, що 

на 16% більше ніж за 2015 рік. Той рік було 63 тис. правопорушень. У 

середньому щодоби до чергової частини поліції надходить 250 звернень 

про кримінальні правопорушення, які вносяться до єдиного реєстру. 

Взагалі злочинність у розрахунку на 10 тис. населення по Києву на сьогодні 

становить 203... 253 кримінальних правопорушення.  
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Для порівняння: у 15-му році це було 227 кримінальних 

правопорушень, у 2014 - 190 і в 13-му - 158. 

Разом з тим не відбулось зростання тяжких та особливо тяжких 

злочинів. Це такі: вбивства навмисні, тяжкі тілесні ушкодження, 

зґвалтування, вимагання тощо. Рівень розкриття таких злочинів становить 

до 80%. Для ілюстрації: 99 вбивств було в тому році, 103 - в 2015. 

Хочу зазначити, що вжитими організаційно-практичними заходами 

вдалось суттєво знизити темпи зростання деяких видів злочинів, зокрема 

пограбувань у другому півріччі, незаконних заволодінь транспортними 

засобами, крадіжок з автомобілів, квартирних крадіжок і деяких інших 

злочинів. 

Збільшилась кількість розкритих кримінальних правопорушень також 

за такими злочинами, як пограбування, шахрайство, зґвалтування. Взагалі 

було особам повідомлено про підозру в скоєнні 14 тис. 500 кримінальних 

правопорушень, з них 5200 - це тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 32 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Окремо хочу зупинитися на незаконних заволодіннях транспортними 

засобами. Нам вдалося переломити постійну тенденцію, яка була на 

протязі останніх трьох років до зростання цього виду злочину, і за 

результатами  16-го року відбулося зменшення незначне, але зменшення 

заволодінь транспортними засобами - 1957 було 15-го року і 1907 - 16-го. 

Було затримано 21-у злочинну групу, які підозрюються в майже            

100-а незаконних викраденнях. 180 осіб було повідомлено про підозру, з 

них 46 було арештовано, 35 - прийнято рішення про обрання запобіжного 

заходу, не пов"язаного з обмеженням волі, і 100 осіб судом відпущено без 

обрання будь-якого запобіжного заходу. Це така доволі суттєва проблема, 

яка в нас є. 

Останнім часом, зокрема в зв"язку з проведенням антитерористичної 

операції, значно збільшилися обсяги нелегального обігу зброї, боєприпасів 

та вибухових речовин. З використанням вогнепальної зброї було вчинено 

165 кримінальних правопорушень, що на 7% менше ніж у 2015 році, було 

178. 

Упродовж року працівниками Головного управління поліції міста Києва 

вилучено 508 одиниць вогнепальної зброї, 374 пістолети-револьвери, 27 

автоматів, кулеметів, 80 рушниць, 534 гранати, 80 мін, 17 снарядів, 36 

протитанкових ракетних комплексів керованих, 10 гранатометів, більше 

300 пострілів до протитанкових і протипіхотних гранатометів, майже          
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50 тис. набоїв та 100 кг різного виду вибухових речовин. Все це вилучено з 

вулиць Києва. 

Хочу сказати, що нами проводиться робота по протидіях організованій 

злочинності і діяльності так званих злодіїв у законі. Всього в тому році 11 

чоловік було примусово видворено за межі держави, це так звані злодії в 

законі, які намагалися впливати на кримінальний стан не тільки в Києві, а 

й в державі, а також уже питалися впливати на політичні процеси. 

Є позитивна тенденція щодо профілактики правопорушень серед 

дітей. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, 

зменшилася на  третину. В минулому році розслідувано 280 кримінальних 

правопорушень, які були вчинені дітьми. Притягнуто до відповідальності 

42 дорослі особи за доведення неповнолітніх до стану сп"яніння і 119 - за 

порушення 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 35 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

правил торгівлі спиртними напоями.  

12 кримінальних проваджень було порушено і притягнуто особи за 

фактами втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.  

Виявлено 830 фактів невиконання батьками обов"язків щодо 

виховання неповнолітніх. Ці люди притягнуті до адміністративної 

відповідальності.  

На протязі того року відбулось 4 тисячі масових заходів, в яких взяло 

участь майже 2 мільйони громадян.  

У середньому щодобово 400 поліцейських залучаються, міста Києва, 

до охорони громадського порядку, відриваючись від основної роботи і 

виконуючи функції по недопущенню якихось трагедій. 

Одним із пріоритетів діяльності є превенція поліції. Нами спільно з 

Київською міською державною адміністрацією було розроблено 

комплексну програму "Безпечна столиця", яка була в тому році 

профінансована. Значна частина коштів пішла на розвиток системи 

сповіщення "Цунамі", реагування нарядів, закуплено обладнання, 

встановлені, виведені до нас багато відеокамер, відновлена робота систем 

"Відеоконтроль-Рубіж", закуплено багато комп"ютерної техніки, закуплено 

радіостанції, засоби зв"язку, автомобілі, багато іншого майна. 

Хочу на підсумок сказати, на ріст злочинності в столиці насамперед 

впливає як соціально-економічне становище, так і внутрішня міграція 

населення до столиці, в тому числі, за рахунок, як я вже сказав, пов"язані з 

бойовими діями на сході країни. Як наслідок, кожна четверта крадіжка, 

кожний другий розбій, пограбування, заволодіння авто вчиняються 
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особами, не мешканцями Києва, навіть виходцями з інших держав.  

Також вважаю за необхідне проінформувати про наслідки Закону 

України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього 

ув"язнення у строк покарання", так званий закон Савченко.  

Загалом у 2016 році до столиці прибуло 1300 осіб, звільнених за цим 

законом, з них повторно 165 осіб уже були затримані за скоєння злочинів, 

340 злочинів: це три вбивства, сім розбійних нападів, 30 пограбувань, 

майже 200 крадіжок, незаконні заволодіння автомобілями, 34 особи були 

заарештовані повторно. 

 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 38 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

Незважаючи на всі пораховані чинники проблеми, вжитими заходами 

нам удається в другому півріччі знизити темпи зростання злочинності. Ця 

тенденція вже продовжується. В січні цього року, я вважаю, поліція Києва 

спроможна в цих умовах працювати і надавати киянам послуги з охорони 

порядку і захисту. Доповідь закінчена.  

Прокопів В.В.: Андрію Євгеновичу, ми вам вдячні за те, що ви на 

відміну від багатьох ваших попередників і колег знаходите можливість і не 

соромитеся мати доповідь перед депутатами на першу ж нашу вимогу. 

Дякую вам за грунтовну доповідь! 

Колеги, багато людей записалося в нас до обговорення.  

Будь ласка, Леонід Антонєнко! Готується Денис Попов. 

Антонєнко Л.В.: Доброго дня, пане Андрію Євгеновичу! Питання до вас 

таке. Ми знаємо, що в поліції розпочалася реформа атестації, за 

наслідками якої багато людей було звільнено, не запропоновано їм посади 

в новій структурі поліції. Також ви назвали ті цифри щодо росту рівня 

злочинності. Дуже цифри такі, що турбують. 

Скажіть, будь ласка, чи є якийсь зв"язок між тими подіями, що 

відбуваються в поліції щодо її реформування, атестації і таке інше, з тими 

цифрами, про які ви сьогодні доповідали. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Безумовно. Коли відбуваються такі великі зміни в 

любій структурі, не тільки в поліції, будуть якісь недоліки в роботі. І це 

впливало, звісно, на стан розкриття, в першу чергу, на стан розкриття 

злочинів. Як я вже сказав, у першому півріччі було розкрито менше, але 

цю тенденцію ми подолали в другому півріччі. Але зростання злочинності, 

я вже неодноразово наголошував, відбулося не стільки в минулому році, а 

воно продовжується з 13-го, як я проінформував по цифрах, на 10 тис. 
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населення скільки скоєно злочинів. З 13-го року відбувається зростання 

злочинності. Це не тільки реформа поліції. Я можу сказати, що реформа 

поліції деяким чином була визвана тим, що зростала злочинність.  

Але все це ми вже побороли. Пройшли всі ці етапи, повноцінно 

працюємо і в цьому році, я вважаю, в нас будуть більш суттєві здобутки по 

розкриттю злочинів і по зменшенню кількості скоєних... В цьому, я можу 

сказати 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 41 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

вже за січень у нас зменшені є і реєстрації грабежів, розбійних 

нападів, заволодіння автомобілями і більше розкриваємо. 

Прокопів В.В.: Дякуємо, Андрій Євгенович! 

Будь ласка, Денис Попов! Готується Володимир Бондаренко. 

Попов Д.В.: Денис Попов, фракція "Свобода". 

Андрій Євгенович, дякую вам, що ви прийняли наше запрошення для 

звіту перед Київрадою.  

Скажіть, будь ласка, з вашої доповіді понад 900 тисяч повідомлень про 

злочини і 14,5 тисяч оголошених підозр. Чи слід із цих цифр робити 

висновок, що розкриття злочинів знаходиться на рівні 1,5%? 

Наступне питання, яке цікавить усіх киян, це результати, попередні, 

може, результати розслідування подій в Княжичах, про які ми всі 

пам"ятаємо, та результати вбивства журналіста Шеремета, це, я 

впевнений, всіх цікавить. І також, нагадую, серед резонансних - побиття 

депутатів 20 квітня цього року, минулого року, депутатів Київради. По 

ньому також цікавлять результати розслідування.  

Крищенко А.Є.: Так, дякую за запитання! 

Хочу зауважити, що сьогоднішня наша зустріч відбувається за моєї 

ініціативи все ж таки. Я вважаю за необхідне, і це передбачено законом, я 

повинен знаходитись у Київраді. 

Трохи уточню вашу інформацію. Я сказав, не 906 тисяч злочинів, а 906 

тисяч звернень, так, повідомлень про події, злочини, але злочинів було 

зареєстровано 73 тисячі. Це та кількість, яка була внесена до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Всі інші були розглянуті в рамках Закону 

"Про звернення громадян". І кримінальна, це більша частина нашої 

роботи. В середньому, як я вже сказав, 250 фактично кримінальних 

правопорушень скоюються на території міста. Відсоток розкриття є майже 

17%. Не 1,5, а 17%. Це статистичні дані. Того року було там близько 21%. 

Відбулося зниження, але, я вже сказав, ми це за рахунок першого кварталу 

і першого півріччя. У другому ми працювали вже краще і, я вважаю, це такі 

негативні чинники, в першому кварталі ми покажемо інший результат. 
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По Княжичах, можу сказати, закінчене службове розслідування. Всі 

матеріали надані в Генеральну прокуратуру і вся ця інформація надавалась 

міністру внутрішніх справ і керівникам Національної поліції, проводиться 

досудове, проводиться розслідування Генеральною прокуратурою. Які там 

будуть висновки, я не можу коментувати, не знаю. Всі необхідні покази я 

особисто, як людина, яка підписувала документи, 

 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 44 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

я все надам. Якщо будуть додатково щось, все надамо. 

По Шеремету, також цією неділі відбувся великий брифінг, який давав 

міністр внутрішніх справ і керівник Головного слідчого управління. Там 

висвітлено все, що можна було дати на сьогоднішній момент. Особи, 

показано відео, яке надане слідством, розкриті версії, які були. Я більше 

нічого добавити не можу, слідство проводить Головне слідче управління і в 

них більше інформації. Ми виконуємо тільки частину своєї роботи. Я не 

можу її розголошувати поки що, але робота проводиться. Можу вас 

запевнити, не зупинялась. Обсяг роботи виконується великий і це 

...(нерозбірливо), як і всі. 

Да, по побиттю депутатів... 

Прокопів В.В.: Андрію Євгеновичу, дякую вам! 

Пане Попов, з усією повагою, ви, крім десятка питань, які задали на 

стенограму, ви далі в дискусії. Колеги! Я жодним чином не хочу завадити 

нормальному спілкуванню! Єдине, прошу вас також розуміти, що ми 

обмежені часом як мінімум пленарного засідання сьогоднішнього дня, а 

по кількості питань, які ми маємо, і по кількості записаних ми не встигнемо 

навіть за сьогоднішній день те пройти. Я прошу врахувати цю інформацію 

при заданні питань! Домовились? Дякую! 

Крищенко А.Є.: Розслідуються, підозра, як я вже сказав, нікому не 

пред"явлена. У мене прохання до депутатів, які заяви надавали, не всі 

пройшли судово-медичну експертизу. І прошу брати, скажімо так, більш 

активну участь в слідчих діях. Тому що, щоб встановити, нам багато, 

великий обсяг роботи потрібно провести з цими 65 особами, які були 

затримані.  

Грунтовну відповідь я вам направив письмову, там все буде 

викладено. Я готовий спілкуватись не тільки з трибуни, а й кожного дня з 

цього приводу.  

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Володимир Бондаренко! Готується Олексій Руденко. 
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Бондаренко В.В.: Дякую! Володимир Бондаренко, фракція 

"Батьківщина". 

Шановний Андрію Євгеновичу! Ми, безумовно, вдячні за те, що ви 

надали нам таку детальну інформацію. Але, що хотілося б вас попросити? 

Щоб у майбутньому, а це ж не остання інформація, менше нам статистики, 

дайте краще це в друкованому вигляді. Ми з цим ознайомимося 

детальніше, а більше робіть для нас ваші особисті, ну, не особисті, від 

вашого відомства висновки про ті тенденції, які є сьогодні в Києві, і не 

тільки в Києві, в Україні. Ми живемо в інший час, сьогодні йде війна!  

Ви знаєте,  я от зараз сидів і подумав, а чи немає зв"язку між 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 47 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

підривом Гіві і, наприклад, Шеремета. Ну, так, між іншим. Ну, дуже 

такі схожі події. Чи не ФСБ працює тут, на нашій території, і там. Тобто 

більше тенденцій, висновки і, можливо, кадрові якісь пропозиції. Ми із 

задоволенням їх вислухаємо і підтримаємо вас у всій діяльності, тому що 

сьогодні безпека Києва для нас як депутатів головне питання. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Я намагався надати тенденції, які ми бачимо, які 

чинники впливають на стан злочинності.  

Що стосується війни на сході. Також я зазначив скільки вилучено зброї, 

вибухових речовин у Києві, фактично на вулицях Києва, яка була і яка 

невідомо яким чином могла бути використана.  

Про зв"язок з вбивством Шеремета і Гіві. Є діяльність. Ми всі знаємо, 

коли проводяться масові заходи, ми прикладаємо всіх зусиль. Ми 

враховуємо цю інформацію, ці зв"язки, цю загрозу терористичну, яка є в 

нашій державі, при охороні громадського порядку. Тому і залучається така 

велика кількість. Це теж впливає, можливо деякий ефект має на 

недостатній рівень розкриття злочинів. Ми багато людей задіюємо для 

охорони громадського порядку під час цих заходів, тому це враховується. Я 

зрозумів ваше зауваження. Більш детально можу надати. 

Прокопів В.В.: Дякуємо, Андрій Євгенович!  

Будь ласка, Олексій Руденко! Готується Олег Бондарчук.  

Руденко О.П.: Олексій Руденко, фракція "Об"єднання "Самопоміч". 

Андрій Євгенович, у мене буде конкретне запитання. Я розумію, що 

зростання крадіжок, у тому числі, зростання крадіжок техніки будь-якої 

зумовлено тим, що є певний ринок збуту.  

Конкретне запитання по радіоринку на Караваєвих дачах. Є дуже 

велика кількість свідчень. Тобто зараз є смартфони, сучасна техніка, яка 

дозволяє відслідковувати знаходження телефону фізично. Є дуже велика 
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кількість свідчень, коли люди бачать, як щойно вкрадений телефон 

фізично переміщується на Караваєві дачі і там зникає.  

У мене запитання відповідне. Яка оперативна робота проводиться по 

цьому радіоринку, щоб унеможливлювати збут краденої техніки через цей 

радіоринок. 

Друге запитання. Також стосується радіоринку. Ви знаєте, що лівий 

поворот з Гетьмана на Уманську заборонений, об"їзд відбувається через 

вулицю Ушинського. Але фізично там проїхати неможливо через 

порушення правил паркування. Більше того, є численні звернення 

мешканців, коли блокується виїзд від будинків, від внутрішньо... 

(відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дозвольте завершити, будь ласка! 

Руденко О.П.: Я розумію, що це є суттєве порушення можливості 

проїзду. Чому поліція не реагує принаймні в цих ситуаціях елементарною 

евакуацією, щоб люди могли фізично заїхати до своїх будинків, уникаючи 

цього блокування. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Я почну з другого питання. Я це зауваження передам 

керівнику патрульної поліції. 

 

   

 

  <---   10 Февраля  10 ч 50 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Ми сплануємо і, можливо, рейд якийсь проведемо. Ближайшим часом 

ми цю проблему вирішимо.  

По Караваєвих дачах, да, дійсно радіоринок - це є місце скупки 

крадених речей. Ми відпрацьовуємо, там постійно проводяться обшуки, 

значна частина вилучається. Поки це вигідно. Є робота і ми будемо 

проводити і далі. Тобто там багато заходів, ми знаходимо багато цих 

викрадених смартфонів. Скажімо так, проводимо цю роботу. Ми цю 

проблему, я знаю. Ми на Караваєвих дачах, на цьому радіоринку відкрили 

поліцейську станцію, в тому числі із цією метою. Ні, деякі зрошення є. Я 

можу окремо проінформувати про здобутки після того, як вона з"явилась, і 

що там, як вона впливає на стан криміногенної обстановки. 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую! 

Будь ласка, Олег Бондарчук! Готується Олег Макаров. 

Бондарчук О.В.: Олег Бондарчук, фракція "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Шановний Андрію Євгеновичу, дякую, перш за все, що ви завітали зі 

звітом до нас! Але в мене два питання. Перш за все, це виконання Закону 

"Про Національну поліцію", стаття 88, яка говорить про те, що кожні два 
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місяці керівництво Національної поліції повинно проводити зустрічі 

відкриті з представниками громадськості, а також органів місцевого 

самоврядування. Чи готові ви хоча б у рамках роботи нашої профільної 

комісії це робити? І питання друге, це те, що стосується роботи 

поліцейських комісій. 

У нас було засідання, ви знаєте. Від вас приходили також 

представники. Вас, на жаль, тоді не було. Але з"ясувалося на засіданні цієї 

комісії, що було 29 наказів про просування по службі через атестаційні 

комісії, а не через поліцейські комісії, так як передбачено статтею 51 

Закону "Про Національну поліцію". 

Ми з відповідним зверненням звернулися до міністра внутрішніх 

справ про недопусти...(відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дозвольте завершити! 

Бондарчук О.В.: Про недопустимість порушення Закону  "Про 

Національну поліцію", тому що відбувається підміна понять. Є атестаційні 

комісії, є комісії поліцейські і в цих поліцейських комісіях є більшість від 

Національної поліції. Два представники від Головного управління, один 

представник від міністра внутрішніх справ, два представники від 

громадськості. 

Ми ж тут, всі депутати Київської міської ради, затверджуємо цих 

представників громадськості! Тому в мене питання, чи готові скасувати ці 

накази, які ми вважаємо незаконними, які людей просувають по службі 

через, повз поліцейські комісії в порушення Закону "Про Національну 

поліцію"? Дякую! 

Крищенко А.Є.: Да! Перше, по зустрічах з депутатами, я ніколи не 

відмовляюся, на комісію ... у зв"язку, коли є питання, я готовий в 

подальшому зустрічатися, і ця зустріч 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 53 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

за моєї ініціативи відбувається, як я вже сказав, тому це питання, я вже 

неодноразово казав, я не знімаю з себ цієї відповідальності... 

(нерозбірливо) і поліцейських комісіях. 

Поліцейська комісія проводить відбір кандидатів на посади, на які є 

конкурс, об"явлений конкурс, і на конкурсне заміщення. Атестаційна - 

просуває на посади працівників... Ну, відмінність атестаційної комісії - при 

прийомі на службу поліцейська комісія приймає, при просуванні - 

атестаційна. Це чітко прописано нормою закону.  

Я знаю, таке звернення є до міністра внутрішніх справ. Воно зараз 

розглядається юридичним департаментом. Тому, коли буде прийнято 
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рішення, звісно ми, якщо десь... Приведемо все в законне русло.  

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Олег Макаров! Готується Олег Петровець. 

Колеги, перепрошую, Олег Анатолійович!  

Колеги, звертаюся до голів фракцій. В нас записується, за останніх 

кілька хвилин ще 12 чоловік записалося. Вже розглядаємо більше 40 

хвилин дану інформацію. Є прохання визначитися з тими людьми від 

фракцій, щоб ми хоча б максимально приблизно відповідали Регламенту 

міської ради. 

Включіть, будь ласка, мікрофон Олегу Макарову! 

Макаров О.А.: Дякую за доповідь! У мене два питання.  

Перше. Чи можете доповісти про стан розслідування справи, так 

званої справи Войцехівського. Чи є достовірна інформація, повна, скільки 

об"єктів незаконних, скільки постраждалих, на яку суму ця афера? Власне, 

чи є якийсь план у поліції щодо врегулювання цього питання? Чи 

співпрацює із Київською міською державною адміністрацією? І якась інша 

інформація, яка може цікавити киян. Ошуканих киян.  

Друге питання стосується... У вашого попередника була дуже 

негативна статистика стосовно порушення прав адвокатів. Стосовно 

незаконного затримання, перешкоджання адвокатській діяльності, обшуку 

і таке інше.  

У вас у порядку денному, чи стоїть питання таке саме, як і було в 

вашого попередника? Дякую! 

Крищенко А.Є.: Перше питання. Почну по Войцехівському. Справа 

розслідується Головним слідчим управлінням, тому надати якусь детальну 

інформацію, на якій воно стадії. Я знаю, що Войцехівський затримувався, 

застава була. Проводиться слідство Головним слідчим управлінням. Якщо 

потрібно, я з"ясую більш детально інформацію і надам, ну, в рамках, якщо 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 56 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

дозволи... у тих рамках, які дозволить слідчий.  

Співпраця з КМДА з Войцехівського була із самого початку того року, 

коли зупиняли продовження незаконних забудівель, коли впливали, щоб 

це далі не розвивалось і ця афера припинила своє існування. Тому те, що 

можу сказати, кримінальна справа не в нас і більш детальну інформацію я 

не можу надати.  

По адвокатах. Я статистику, чесно, не знаю. Адвокат - це є спеціальний 

статус. І він, може тільки прокурор міста підписувати це. Але в нас точно 

таких завдань я не ставлю, там, з адвокатом якось притягувати. Є 
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відповідальність адвоката. Якщо щось порушує адвокат, закон 

адміністративний, буде притягнутий, але якихось спеціальних завдань 

таких не існує. 

(Нерозбірливо) не так зрозумів питання. 

Прокопів В.В.: Дякую, Андрій Євгенович!  

Будь ласка, Олег Петровець! Готується Володимир Назаренко. 

Петровець О.Ф.: Пане Крищенко, доброго дня! Дякую, що вже 

традицією стало ваше звітування в нашій раді. І, на жаль, традиційно я вам 

задавати буду те саме питання, коли ви приходите, я так само його задаю. 

Це дільничні інспектори на місцях і повноцінний запуск їхнього 

функціонування. 

Люди вже в приймальнях постійно нагадують нам те, що треба 

доопрацьовувати цю службу, треба перенабирати людей, треба їх вчити. 

Коли це буде нарешті завершено? І коли ми повноцінно можемо сказати, 

що в Києві буде працювати в нас служба дільничних? Це перше питання. 

І друге. Я би хотів, щоб ви прокоментували от координацію влади 

міста із поліцією стосовно крадіжок тих самих лічильників, яка зараз стала 

болючою темою.  

У мене на окрузі лише за минулий тиждень у двох будинках, по 

Флоренції, 5 і Флоренції, 9, були викрадені ці апаратні лічильники. І 

зловили на гарячому людей, і відпустили їх чомусь. 

Прокоментуйте, будь ласка, яка робота ведеться по цьому?  

Крищенко А.Є.: По дільничних. Про це вдосконалення постійно буде 

йти.  

Так, є багато недоліків, але можу сказати, і не комплектом великі ті 

служби. Ми вже закінчили набір і вже проходить навчання дільничних 

інспекторів, яких набирали вже в рамках нового закону, які вже 

навчаються, скажімо так, не за тими методиками, що були раніше, а вже 

будуть. І в березні вони приступають, це майже 100 чоловік, приступають 

до несення служби. Я думаю, ця проблема буде поступово зніматися. На 

контролі ми її тримаємо. Особливо це є, можу сказати, це в мене на 

контролі, постійний прийом громадян дільничними два рази на тиждень 

повинен здійснюватися на місці. І якщо є такі недоліки безпосередньо про 

конкретних співробітників, я готовий втрутитись, розглянути це і 

притягнути до відповідальності 

 

   

  <---   10 Февраля  10 ч 59 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

як їх, так і їх керівників. Підкреслюю, це основна робота дільничного - 

праця з людьми.  
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По лічильниках. Піймали - відпустили. Це є... Конкретно я зможу 

сказати, що там проходить по кримінальній справі лічильник, чи кража 

лічильника. Перша частина. Вона не є тяжкою, тому, можливо, чоловік не 

був затриманий і заарештований, тому інше... Але в нього інша... інший 

захід. 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Дякуємо! Панове... 

Крищенко А.Є.: Взагалі ми розслідуємо ці всі справи. Затримуючи 

людей, ми тільки так можемо. Якщо десь, я, концентрація таких злочинів, 

відпрацьовуємо. Є кілька справ, коли були затримані, скажімо так, серійні 

викрадачі цих лічильників. Але це... Вони не в охоронювальних місцях 

знаходяться, на жаль. 

Прокопів В.В.: Дякуємо!  

Будь ласка, Володимир Назаренко! Готується Олесь Маляревич. 

Назаренко В.Е.: Назаренко Володимир, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Я би ще хотів знову-таки загостритися на питанні і звернути вашу 

додаткову увагу до подій під палацом "Україна", коли неповнолітня 

дівчинка отримала ушкодження тілесні, струс мозку і забій ребер. Так само 

черепно-мозкову травму отримав 19-річний студент.  

Я вважаю, що це має бути справою честі для управління поліції все ж 

таки знайти хто спричинив таку ситуацію, хто віддав конкретно наказ. 

Повторююся, наказ "Зачищаем жестко" я чув від пана Чувілкіна особисто, 

після чого отримав газовим балончиком собі в обличчя.  

Я вважаю, це має бути справою честі, отже, нагадаю, революція 

починалася саме з побиття студентів у 2013-му році. Щоб не повторювати 

помилки злочинної влади, я думаю, що ви маєте в оперативний час, і хочу 

почути вже конкретні речі, хто поніс уже конкретну відповідальність... 

(відключений мікрофон). 

Крищенко А.Є.: Назване вами прізвище, це працівник патрульної 

поліції. Службову перевірку проводив Департамент патрульної поліції і 

порушено за всіма цими фактами кримінальне провадження 

прокуратурою міста. Я вважаю, вони більш детально зможуть вас 

проінформувати.  

Я як керівник міста, звісно ми робимо висновки з цієї події. Я вважаю, 

ми в подальшому не допустимо таких випадків. Зі свого боку, також хочу 

наголосити на більш толерантному ставленні і до поліцейських. Коли ми 

всі знаходимося в контакті, в нас дуже добре получається і всі заходи 

проходять в спокійний спосіб. 

Прокопів В.В.: Дякуємо, Андрію Євгеновичу! 



14 

Колеги, перед тим, як надати слово пану Маляревичу, я хотів 

попросити голів фракцій визначитися з тими людьми, які будуть мати 

можливість мати обов"язкові виступи від фракцій. Якщо не буде 

заперечень,  

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 02 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

після пана Олеся підведемо риску, обов"язкові виступи і будемо 

відпускати Андрія Євгеновича виконувати свої обов"язки. 

Будь ласка, пан Олесь! 

Маляревич О.В.: Дякую вам за допомогу в подоланні проблеми шуму 

в Гідропарку. Я думаю, що знову буду до вас по цьому питанню 

звертатись, але зараз про інше - проблема наркоманії. Я до вас звертався, 

майже всі мешканці, які живуть в цих будинках, вони знають, там, де і 

коли працюють притони по збуту наркотиків. На жаль, чомусь дільничні 

цього не бачать!  

Ще таке скажу, що може  хтось буде зараз сміятися, але коли я був 

школярем, купити наркотики було так складно, що ніхто це не намагався 

зробити. А зараз кожен другий школяр знає, де купити, там, насвай, де 

купити, там, щось, більш, там, жосткі наркотики. 

Давайте якось дуже ретельно ставитися до цієї проблеми, може якусь 

програму запустити щодо наркоманії, саме по розповсюдженню, тому що 

всі знають, де це продається, але ніяких таких рішучих дій не приймається 

з вашого боку чи з нашого. Давайте разом це робити! Дякую! 

Крищенко А.Є.: Можу проінформувати взагалі по ситуації. Кожен такий 

випадок ми розглядаємо, якщо є конкретна інформація, де продається. Я 

готовий реагувати, і це вже було неодноразово. 

Глобально ми проводимо, по-перше, департамент було реформовано 

в боротьбі з наркозлочинністю. Вони в тому році не були підлеглі, не були 

працівниками поліції Києва, тепер у нас сформовано управління таке 

відокремлене. Я думаю, це змогу дасть нам більш жорстко і більш 

реагувати бистріше на всі ці виклики. Відпрацьовано, постійно в нас багато 

порушених кримінальних справ. Взагалі в цьому році було більше 

виявлено кримінальних справ і за збут наркотиків, і за зберігання 

наркотиків, багато було виявлено наркотичних засобів. Ця робота ніколи 

не буде достатньою, це на моє глибоке переконання, потрібно її постійно 

проводити. У нас відділ молодіжної превенсії постійно працює в школах, 

роз"яснює, що це таке. Начинається з цього рівня, постійно ця робота 

проводиться. 

Прокопів В.В.: Дякую, Андрію Євгеновичу!  
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Колеги, чи є наполягання на обов"язкових виступах?  

Будь ласка, Алла Шлапак!  

Шлапак А.В.: Шановний Андрію Євгеновичу, я тут, в цьому кінці зали! 

Я хочу зазначити на те і підтримати вас у першу чергу в тому, що дійсно 

безпека і як її забезпечувати. Головне - не наказувати, а головне - створити 

всі умови для того, щоб було якомога менше людей, які здатні були 

порушувати законодавство.  

Якраз з цим я, Володимир Володимирович перед Новим роком давав 

протокольне доручення, на сесії ми піднімали питання, наша фракція, 

щодо, ви пам"ятаєте, смерті дітей у Святошинському районі внаслідок 

недбалості батьків. І тоді виникло 

 

   

   <---   10 Февраля  11 ч 05 м 36 с   ----  Перший  ----> 

   

питання і прохання провести спільну нараду з вашим управлінням 

щодо роботи превентивної міліції, щодо можливості перегляду міської 

програми "Безпечна столиця" саме в цьому напрямку. Для того, щоб з 

самого... Для того, щоб ми забезпечували ефективно права дітей в Києві, 

да, і для того, щоб ми дійсно запобігали таким страшним випадкам. І 

тільки об"єднавши зусилля, ми дійсно здатні це зробити.  

Тому я дуже вас просила взяти під особистий контроль проведення 

такої спільної наради, в якій я наполягала теж на участі, і щоб ми дійсно... 

Превентивна міліція, дільничні інспектори - це те, що дасть нам 

можливість дійсно убезпечити і не створювати підвищення криміногенної 

ситуації і так далі.  

Тому дуже просила б вашої реакції. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Я вважаю, на найближчому тижні ми проведемо цю 

нараду, я дам завдання і ми узгодимо час. Це дуже важливе питання, яким 

потрібно, постійно ним займатись.  

Прокопів В.В.: Дякую!  

Від фракції "Солідарність" хто буде?  

Овраменко, будь ласка! Співдоповідач - Сторожук. Прошу вкластись у 

час! 

Овраменко О.В.: ...Євгенович, дякую вам за вашу присутність у нашому 

залі! 

Я хочу вас дуже попросити від мешканців Райдужного масиву, які до 

мене зараз почали звертатись кожного дня з приводу тієї проблеми, що 

склалася біля будинків: Райдужна, 11, Райдужна, 13, Райдужна, 13-б. Там 

цілодобово йде реалізація незаконна алкогольних напоїв. І цілодобово 

збираються люди, там шум, сварки, драки. 
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Я дуже прошу вас дати доручення вашим підрозділам, щоб там 

забезпечили громадський порядок, бо люди у відчаї, вони не знають, до 

кого звертатись. Дуже прошу вашої допомоги. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Добре. Зрозуміло. Якщо, може, потім передасте, хто 

там активісти, якась група громадян, ми установимо з ними зв"язок, щоб 

це було... 

Овраменко О.В.: ...(Нерозбірливо) запити, звернення. Я вас дуже... 

Крищенко А.Є.: Да. Ні, я зрозумів. Я маю на увазі ...(нерозбірливо). 

Прокопів В.В.: Дякую вам, пані Олено! Дякую, Андрію Євгеновичу, за 

реакцію! 

Будь ласка, пан Сторожук, хвилина одна у вас! 

Сторожук В.П.: Андрій Євгенович! Хотів би згадати, тому що ви нам тут 

не нагадали, агенція всесвітня "Мерцер" вивчає такі питання і по 

безпечності столиці. Так от, рейтинг Києва, я не можу сказати, що він 

найгірший, враховуючи рейтинги Парижа, Лондона і так далі. Які чинники 

враховуються, в тому числі, зовнішні, внутрішні впливи? Ніхто не виключає 

вплив п"ятої колони в країні і в столиці, в першу чергу. Але, крім того, 

враховується ефективність роботи поліції. Так, що врахувати, за вашого 

очільництва поліції темпи зростання злочинності впали до 15%. Якщо 

раніше це було 200, то при вас 15.  

Що я вас хочу попросити. Ця звітність ваша, вона мала би бути на 

підставі діалогу.  

У нас є програма "Безпечна столиця". Хотілося би від вас у 

майбутньому вашому звіті бачити діалог з точки зору 

 

 

   

 

 

  <---   10 Февраля  11 ч 08 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

 

пропозицій для нас як для депутатів, що ви вбачаєте, що ми можемо 

так само вплинути на процес законотворення і убезпечення містян. Тому 

що я знаю, що Уряд відреагував, і сьогодні оперативники і слідчі вже 

отримують 10 тис. зарплати в порівняння з 4-ма. Я сподіваюся на 

ефективну роботу вашого відомства. Дякую вам! 

Крищенко А.Є.: Дякую за підтримку! 

Прокопів В.В.: Дякуємо!  

Будь ласка, чи є ще наполягання на обов"язкових виступах? 

Будь ласка, Сергій Гусовський від "Свободи"! Готується Кутняк. 
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Правильно я розумію? 

Гусовському, будь ласка, мікрофон! 

Гусовський С.М.: Шановний Андрію Євгеновичу! Дякую за доповідь! 

Дякую за насправді змістовну інформацію щодо поточного стану справ у 

Києві! 

Ми добре усвідомлюємо, що перед цією Національною поліцією 

стоять дуже серйозні виклики. Попри поточну ситуацію складну, очевидно 

об"єктивно складну, очікування від суспільства, вони тільки зростають.  

Тому підтримую колег. Будь ласка, будьте проактивні в тому сенсі, де і 

як Київрада може допомогти Національній поліції в Києві: чи через міську 

цільову програму "Безпечна столиця", чи через інші інструменти.  

Будь ласка, дайте нам знати, де Київрада може надати вам підтримку! 

Бо, наприклад, достеменно відомо, що в патрульній поліції є багато 

проблем просто із наявністю людей, які там працюють. Тобто в кількох 

ротах хіба не половина залишилася від того складу, який був 

першопочатково. Тобто кількість патрулів стала фізично меншою, а 

очікування меншими не стали. Тобто  навантаження на тих людей, які 

сьогодні несуть цю службу, значно звищилися. 

Тому від вас залежить не тільки те, як працює Національна поліція, а й 

те, як Київрада допомагає Національній поліції. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Дякую за підтримку! Про патрульну поліцію можу 

сказати, там додатковий набір уже проведений. Люди теж навчаються. Це 

буде усунуте. Це... 

З зали: (Нічого не чути). 

Крищенко А.Є.: Піднімемо. 

Прокопів В.В.: Дякуємо!  

Будь ласка, Святослав Кутняк! 

Кутняк С.В.: Андрій Євгенович! Шановний головуючий! У мене два 

моменти і я би хотів на них наголосити, щоб ви взяли це питання під свій 

особистий контроль.  

Перше стосується розливайки на Маяковського, 6. Це безпосередньо 

також округ Петра Кузика. Це вже просто якось смішно. Коли знаходиться 

незаконно розливайка, вбудована в приміщення і максимум вона 

закривається на тиждень, на два. Участковий відкрито все це кришує. 

Якось, знаєте, в такий тупик зайшли, що аж просто смішно. 

Я прошу, щоб Маяковського, 6, цю розливайку, ви взяли особисто під 

свій контроль, тому що там відверто кришується деснянським участковим 

безпосередньо... 

Крищенко А.Є.: Її закриття. 

Кутняк С.В.: Її закрили і відкрили через тиждень. 
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Крищенко А.Є.: Ні, я говорю, я візьму під контроль не її, а її закриття. 

(Оплески). 

        

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 11 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Кутняк С.В.: Другий момент. Я просив би наголосити на Артема, 59-а - 

це скандальна забудова Микитася, "Укрбуд". Зараз скасовані всі дозвільні 

документи. Зараз вона знаходиться в суді, безпосередньо ця справа. Але 

поки... Дозвольте завершити, будь ласка, Володимир Володимирович, але 

поки воно знаходиться... 

Прокопів В.В.: У вас від фракції виступ. 

Кутняк С.В.: Знаходиться зараз у суді, паралельно відбуваються 

будівельні роботи. Коли приїжджає поліція, коли викликають, або слідчо-

оперативну групу, вони просто стукаються в заборчик, ніхто не відкриває і 

вони розвертаються і їдуть. 

Тому велика проблема полягає якраз у тому, що, знаєте, ККД такої 

поліції, або слідчо-оперативної групи, яка повинна все задокументувати, 

хоча б зупинити, дорівнює нулю. Тому прохання якось все ж таки більше 

впливати на такі незаконні забудови. Дякую! 

Крищенко А.Є.: Добре! Дякую!  

Прокопів В.В.: Дякую!  

Пане Ярославе, з усією повагою, але пані Овраменко і пан Сторожук 

використали всі три хвилини від фракції.  

А ось пану Кузику 45 секунд залишив пан Кутняк. Немає наполягань? 

Немає наполягань. 

Колеги, в Андрія Євгеновича величезний об"єм... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Пане Ярославе, проституція це надзвичайно важливо, 

але, на жаль, тоді доведеться всім фракціям давати ще додатковий...     

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Ще додатковий час... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Пане Ярославе, я вам рекомендую провести Андрія 

Євгеновича і наголосити йому на цих проблемах.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Андрій Євгенович, ми вам дуже дякуємо за те, що ви 

завітали до нас сьогодні. Я думаю, що ваші звіти будуть не тільки, коли це 

передбачено законом, а коли будете ви вважати за потрібне в діалозі з 
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міською радою. Дякуємо вам дуже! До побачення! 

Колеги, маємо можливість продовжувати пленарне засідання, розгляд 

питань порядку денного.  

Нагадаю, почали ми з вами розглядати пункт 27-й, "Про затвердження 

Міської цільової програми". Перед цим пан Назаренко просив слово щодо 

тимчасової слідчої комісії.  

Я запрошую пана Назаренка до трибуни! 

Назаренко В.Е.: Шановні колеги! Я дуже дякую за надану можливість 

презентувати проект рішення про створення тимчасової контрольної 

комісії по можливих фактах порушення законності і перевірки інформації 

щодо порушення, можливих фактів корупції під час реалізації програми 

"Управління інформаційно-комунікаційних технологій та захисту 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради". 

Загалом, це програма не тільки будівництва, в принципі, потрібного, 

необхідного для міста центру обробки даних, це впровадження програм 

"Sparsity", "Електронна столиця". Але, на жаль, в мене є інформація, і в 

рамках тимчасово-контрольної комісії 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 14 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

дає можливість додатково перевірити і наголосити на тих моментах, 

на порушеннях під час закупівлі, на дискримінаційних нормах проведення 

тендеру, на штучно прописаних умовах тендеру, на непрозорих закупівлях, 

на змінах, скажімо так, специфікації товару, на змінах взагалі кошторису 

закупівлі.  

Тобто, коли тендер був оголошений, наприклад, по одній з програм на 

27,5 млн., а потім через рік чи півтора змінюють суму зовсім з іншим 

обладнанням, з іншим призначенням уже на 75 млн., потім ще раз 

змінюють суму. Поставляють зовсім не те обладнання, яке мали 

першочергово поставляти. І, найголовніше, лобіюють відверто одного 

виробника, лобіюють відверто одного постачальника товарів, наприклад, 

коли достеменно відомо, що постачальники товарів, такі як                        

Hewlett-Packard, поставляють зі знижкою близько 70%. Натомість по 

специфікації те, що платіжки надаються в Київську міську раду, і те, що 

сплачується з міського бюджету, то поставляються по ринкових цінах.  

В ранках тимчасової контрольної комісії ми маємо змогу задати 

питання, а де осіла, в карманах яких чиновників та 70% знижка на таких 

сумах, як, наприклад, від 75 млн. І так далі. 

Зараз ми наступним питанням будемо приймати, в тому числі, 

потрібну програму комунальної власності, але в мене є суттєві 
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застереження до цієї програми. Технічні умови і технічні вимоги до цієї 

програми будуть продиктовані представниками управлінь, які це 

розробляли, і тендер з технічними умовами, з ліцензійними 

характеристиками, які будуть видавати приватні фірми, - це буде 

дискримінаційною умовою для, скажімо так, оголошення тендеру.  

Готовий продукт, який зараз працює в інших компаніях в Міністерстві 

транспорту, буде за шалені кошти імплементований, поставлений на 

Київську міську  раду, але він уже готовий і ніяка інша компанія з меншою 

ціною не зможе запропонувати київській громаді кращу і дешевшу 

пропозицію, бо той стан речей в управлінні належить до того, стає до того, 

що тільки визначені компанії мають право поставляти, що IT-обладнання, 

що обладнання, що програмний продукт.  

Відповідно є необхідність створити тимчасову контрольну комісію. 

Пройшла всі необхідні комісії. Пройшла регламентну комісію, де хочу 

погодитися з правками регламентної комісії і включити до складу 

представників фракції "Солідарність", а саме: 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 17 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

пана... 

Прокопів В.В.: Не потрібно зачитувати, пане Володимире! Є правки, ми 

їх долучимо до... (нерозбірливо). 

Назаренко В.Е.: Так. І хочу погодитися з правками управління 

правового забезпечення. Прошу підтримати! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, записалися, пане Володимире, до 

обговорення цілий ряд депутатів. Але перед тим, як надати слово, я 

особливо звертаюся до голів фракцій. 

Дійсно Регламент передбачає внесення до порядку денного проекту 

рішення "Про створення ТКК" без додаткового голосування за включення 

до порядку денного. Єдине прохання до вас, у подальшому включати його 

в порядок денний при формуванні порядку денного! У всіх інших випадках 

зазначений проект рішення, якщо він буде поданий до Президії після 

сформованого порядку денного, буде включений на наступне пленарне 

засідання. Це так, до інформації.  

А до обговорення, будь ласка, запрошую Бондаренка Володимира 

Дмитровича! Далі готується колега Іщенко. 

Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, фракція 

"Батьківщина". 

Пане Володимир, Воло... Ну, два Володимира, я вже не знаю. До обох 

звертаюся. Подивіться, склад комісії дуже спеціальний по інформаційних 
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технологіях. Він передбачає якось представництво всіх фракцій. Так?  

У нас є людина, яка працює в спеціальній комісії, нашій міській 

постійній комісії Ігор Галайчук. Дуже хотілося би, щоб він працював у цій 

комісії, тому що з 6-ти членів, там є один наш чоловік, але він хотів би 

також туди добавитися. Я думаю, це буде тільки на користь роботи, тому 

що він буде прямим зв"язком з комісією і так далі. Прошу включити Ігоря 

Галайчука до складу, який буде голосуватися з усного подання!  

Прокопів В.В.: Дякую, Володимир Дмитрович!  

Будь ласка, Андрій Странніков! 

Странніков А.М.: Дякую! Шановні колеги! Прозвучала назва фракції 

"Cолідарність" і кандидатури, то я хотів би їх ще раз озвучити, чи це, 

можливо, будемо тоді, коли вже будемо голосувати за ті правки, які ми 

будемо вносити. 

Прокопів В.В.: А в вас якісь окремі чи ті, які підтримала регламентна 

комісія, вас влаштовують?  

Странніков А.М.: Частково влаштовують, частково... Оскільки це... 

(нерозбірливо). 

Прокопів В.В.: Тоді вносьте пропозицію, зараз будемо голосувати за 

основу, а потім усе решта.  

Странніков А.М.: Добре! Тоді, я прошу слово тоді, коли ми будемо 

формувати пропозиції. Дякую! 

Прокопів В.В.: Вже кажіть! Вже вносьте пропозицію. 

Странніков А.М.: Добре. Тоді я просив би сформувати таке 

представництво від фракції "Солідарність" у даній комісії, а саме: 

Гончаров, Горбунов, Маслова, Окопний, Дрепін, Пабат. Шестеро. 

Прокопів В.В.: Зрозуміла пропозиція пана Страннікова.  

Колеги, я ставлю на  голосування зазначений проект рішення за 

основу з рекомендаціями управління правового забезпечення і правками 

регламентної комісії як профільної. 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 20 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

За основу із згаданими правками. Голосуємо, колеги! 

Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Колеги, я ставлю на голосування правку пана Бондаренка щодо 

включення пана Галайчука до складу комісії. Прошу підтримати! 

Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Колеги, ставлю на голосування правку пана Страннікова щодо 
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включення.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Він сказав досить внятно і зрозуміло назвав прізвища 

депутатів.  

З зали: Шість людей. Загалом 14 чоловік. Представництво фракції 

"Солідарність" - шість людей. 

З зали: Можна запитання? 

З зали: Так.  

Прокопів В.В.: Перепрошую, колеги, поки я головуючий і, з вашого 

дозволу, я буду казати коли можна, а коли ні. Відголосуємо правку 

Страннікова, чи в вас по суті цієї правки питання?  

Будь ласка, пану Башлакову включіть мікрофон!  

Башлаков С.В.: Башлаков, фракція "Солідарність". 

Я просто... Фракція "Самопоміч", извините.  

(Сміх у залі, оплески). 

Прокопів В.В.: Пане Башлаков, я думаю, фракція "Солідарність" рада 

буде бачити професійного депутата в своїх рядах. 

Башлаков С.В. Я просто про фракцию "Солидарность". Прошу 

вибачення!  

В матеріалах я бачу є імена з фракції "Солідарність", які представлені 

до комісії. Вы предложили список другой. Это будет добавление? Потому 

что там есть люди, которые есть в этих списках и есть... То есть, которые не 

вошли в ваше предложение, выключаются из предложений комиссии, да?  

Прокопів В.В.: Андрій Миколайович, я розумію, є питання в колег. Для 

того, щоб правка була підтримана, я даю вам можливість сформулювати 

чітко на стенограму виключний перелік членів фракцій, які мають брати 

участь в даній тимчасовій комісії. Будь ласка! Андрій Миколайович! 

Странніков А.М.: Так, мікрофон же включили щойно. 

Дякую, Володимир Володимирович! Але я це вже зробив рівно три 

хвилини тому.  

Прокопів В.В.: Будь ласка, повторіть! 

Странніков А.М.: Вичерпний перелік тих людей шістьох, кількість яких, 

повторюю, кількість   

    

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 23 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

визначила комісія з питань регламенту. Тобто шість чоловік, а саме: 

Гончаров, Горбунов, Маслова, Окопний, Пабат і Дрепін.  

Прокопів В.В.: Дякую вам! Ваша відповідь зрозуміла.  
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Колеги, ставлю правку пана Страннікова на голосування. Прошу 

визначатися! 

Голосування:  

За - 77, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Більше правок не надходило. Ставлю на голосування проект рішення в 

цілому. Колеги визначаємося! З усіма правками, проголосованими.  

Голосування: 

За - 76, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Дякую, колеги! 

Продовжуємо нашу роботу. Ми перервали пана Гудзя на його доповіді 

по 27-му пункту порядку денного, "Про затвердження Міської цільової 

програми "Управління об"єктами комунальної власності територіальної 

громади міста Києва на 2017-2019 роки".  

Можна з місця, якщо працює ваш мікрофон. Прошу технічну службу 

дати можливість це зробити! 

Гудзь А.А.: Дякую, шановні депутати, Володимир Володимирович, за 

можливість повернення до Міської цільової програми, до розгляду.  

Ще в ракурсі ремарки хотів би ще раз наголосити, що це Міська 

цільова програма, а не якась комп"ютерна програма або назва 

програмного забезпечення. І є набором правових механізмів з 

відповідним фінансовим забезпеченням, які покликані в першу чергу, на 

захист комунального майна та на його впорядкування.  

Тому вже презентація цієї програми відбувалася кілька разів. Вона 

була в першому читанні проголосована переважною більшістю депутатів. 

Пропоную депутатам підтримати цю реформу, яка надасть можливість нам 

все ж таки отримати захист комунального майна. Дякую за підтримку! 

Прокопів В.В.: Дякуємо, Андрій Анатолійович! 

Будь ласка, Леонід Антонєнко! Готується Юрій Зубко. 

Антонєнко Л.В.: Я виступлю з трибуни з цього питання як голова 

профільної комісії і доповім позицію фракції з цього питання.  

Ми би бажали підтримати цю програму, але не можемо цього зробити 

 

   

   <---   10 Февраля  11 ч 26 м 36 с   ----  Перший  ----> 

   

з таких підстав.  

По-перше, департамент не врахував пріоритети фінансування 

програми, хоча саме це було причиною неголосування за програму в 

цілому минулого року. Ризик того, що кошти програми витрачатимуться на 

заходи, які не є першочерговими, зберігається.  

Я нагадаю, що за програмою "Електронна столиця" було 
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профінансовано лише 10% цієї програми і ці заходи, що були 

профінансовані, вони спрямовані на фінансування державної таємниці і 

захисту інформації, а не створення сучасних систем урядування містом.  

Друге. За свідченням Департаменту інформатизації вони не мають 

прогресу у створенні автоматизованої бази даних правочинів із 

комунальною власністю, яка, нагадаю, була, повинна була бути створена у 

межах програми "Електронна столиця". Оскільки всі існуючі інформаційно-

аналітичні системи, які знаходяться в управлінні ДКВЄ, є такими, що 

унеможливлюють їх інтеграцію у новий програмний продукт, а також є 

неповними і містять неперевірену інформацію. 

Таким чином, на нашу думку, треба навести лад в існуючих програмах, 

перш ніж просити гроші на створення нових, через те, що немає жодних 

гарантій того, що ці нові будуть кращі за попередні.  

По-третє, співвиконавцями програми мають бути, на наше 

переконання, два Департаменти: інформатизації та комунальної власності. 

Причому Департамент інформатизації має бути керівником проекту. 

Проектом не пропонується включати Департамент інформатизації до числа 

відповідальних за реалізацію програми осіб, що створює суттєві ризики 

незлагодженої роботи і, як наслідок, створення ще одного неякісного 

продукту.  

Я нагадаю, колеги, що ми влітку ще виділили 2 млн. грн у рамках 

програми "Електронна столиця" для створення електронної бази даних 

правочинів з оренди комунальної власності, але до цього часу жодного 

прогресу з тією програмою і засвоєнням цих двох мільйонів немає. 

Результату немає, бази даних немає.  

І останнє. Фінансування заходів з технічної інвентаризації і реєстрації 

прав власності на комунальне майно може бути здійснено в рамках 

стандартного бюджетного процесу. Для цього немає потреби в окремій 

програмі, фінансування якої, нагадаю, здійснюватиметься без визначених 

пріоритетів.  

Я хочу також нагадати, що наша комісія взяла лише п"ять об"єктів 

реєстрації права власності на п"ять об"єктів власності територіальної 

громади міста Києва і за вісім місяців жодного прогресу в реєстрації цих 

об"єктів немає попри те, що ми скликали три наради для того, щоб 

зафіксувати прогрес і побачити, чи зареєстровані ці лише п"ять об"єктів. 

Це об"єкти, де, нагадаю, є орендарі, які бажали і були готові фінансувати 

реєстрацію права власності на ці об"єкти.  

 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 29 м 36 с  ----   Другий   ---> 
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Тобто справа не в тому, що немає коштів, немає волі для того, щоб 

реєструвати ці об"єкти.  

Тому ми вважаємо, що ця програма є такою, на яку будуть витрачені 

кошти і ці кошти будуть витрачені неефективно. Ми закликаємо вас не 

підтримувати цю програму, поки ми не побачимо прогресу в інших 

програмах аналогічних. Дякую! 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую вам! 

Будь ласка, Юрій Зубко! Готується Володимир Назаренко. 

Зубко Ю.Г.: Шановні колеги! Наскільки я знаю, комісія підтримала. Так, 

да, Андрію, підтримала комісія цю програму? Я прошу підтримати цю 

програму, бо треба навести лад у тому, щоб усе ж таки реєстрація майна в 

Києві була цивілізована і щоб усі могли бачити де і що знаходиться в місті 

Києві. Я маю на увазі, в першу чергу, громадян і також юридичних осіб, які 

мають бажання побачити яке майно є сьогодні в місті Києві. Прошу 

підтримати цю програму! Дякую! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Володимир Назаренко! Готується Володимир 

Левін.  

Назаренко В.Е.: Те, що я повторював у своєму попередньому виступі, 

хотів би просто попередити голову департаменту. Можливо, він усе ж таки 

дослухається і на деякий час перенесе прийняття цієї програми, допоки ті 

ризики, про які я озвучив, не будуть знівельовані і знищені.  

Фактично, підтримуючи частково виступ голови профільної комісії, 

хочу зазначити які ризики. Ви берете, знову ж таки повторюю, від фракції, 

будь ласка, технічне завдання... 

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Назаренко В.Е.: Від управління, від існуючого управління на розробку 

цього програмного продукту. Ви оголошуєте тендер зі стислими умовами 

фактично під уже створений імплементований програмний продукт, який 

працює в інших галузях державного управління, можливо, навіть в інших 

країнах працює. Тобто готовий продукт імплементуєте за шалені кошти. 

Близько 18 млн. планується витратити за 3 роки цієї програми.  

Відповідно, коли ви заплатите гроші, імплементуєте, почне працювати. 

Воно потрібно, воно має працювати в прозорому режимі, щоб не було 

ніяких зловживань. Але виникнуть рано чи пізно до вас запитання у 

зв"язку з тим, що були несправедливі і дискримінаційні умови тендера 

оголошені. Коли почнуть розбиратися і проводити експертизу програмного 

продукту і вскриються ці факти, то винним буде саме той, хто проводив 

тендер, і той, хто оголошував тендер.  

Я ще раз вас закликаю утриматися зараз від прийняття цієї програми з 

тими ризиками, які є. Персонально до голови департаменту звертаюся, 
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щоб ви 10, а  то і 15 разів перевіряли кожну крапку, кожну 

   

 

  <---   10 Февраля  11 ч 32 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

літеру тих умов, бо ви можете наштовхнутися на ті самі граблі, на які 

наштовхнувся голова департа... пані голова Департаменту освіти, коли 

фактично технічні завдання на закупівлю обладнання були взяті із сайту 

виробника, визначеного виробника. Це є дискримінаційні, повторююся, 

умови, і цього не можна робити. Це може призвести загалом до відміни, 

після того, як ви заплатите гроші, до відміни загалом тендера. Це є 

кримінальний злочин.  

Тому, будь ласка, ще раз звертаюся до вас, детально перевіряйте. Але 

зараз я рекомендував би утриматися.  

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка! 

Гудзь А.А.: Включіть будь ласка! Дякую! Володимир Володимирович, я 

хотів би надати відповідь на вашу ремарку. Ну, по першій частині я взагалі 

не розумію, звідки ви берете ці цифри, бо в програмі, яка перед вашими 

очима, їх немає. 

По-друге. Кошти на саме програмне забезпечення і саме програмне 

забезпечення - це всього три елементи цієї системної Міської цільової 

програми.  

Що робить департамент на цю тему? В прошлому році вже були 

виділені кошти незалежно від того, прийнята ця програма чи ні. Це 

прямий обов"язок Департаменту комунальної власності вести реєстр.  

Були проведені в системі закупівлі "Прозоро" два тендери, їх виграли 

якісь компанії, але департамент не підписав з ними договір, оскільки ці 

компанії не змогли забезпечити проведення процесу.  

Тому я пропоную вам і дякую, що ви опікуєтеся комунальним майном! 

Пропоную, якщо в вас є конкретні механізми і так далі, є технічне 

завдання, можливість об"являти тендер, ми можемо направити до вас, 

або до фракції "Свобода", і я особисто гарантую, що це технічне завдання 

буде направлено вам. Якщо ви побачите там якісь проблеми, якісь ризики, 

ви про них можете повідомити, і про дату наступного тендера в системі 

"Прозоро" ви теж будете повідомлені і зможете забезпечити якнайбільше 

коло учасників цієї процедури. Дякую! 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Без проблем. Ми тоді сподіваємося, із занесенням в 

протокол таких застережень щодо прозорості і тепер є ціла тимчасова 

контрольна комісія, яка займається цим питанням, то ми сподіваємося на  
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  <---   10 Февраля  11 ч 35 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

підтримку вашої фракції цієї програми.  

Будь ласка, Володимир Левін! Готується Тетяна Меліхова. 

Левін В.І.: Дуже дякую, що дали можливість виступити! 

Є декілька моментів, на які загострила питання партія "Свобода". Це 

програмні продукти. Так, вони є в програмі. І Департамент власності не є 

спеціалістом із цього напрямку. Тому для того, щоб приймати таку 

програму, необхідно, щоб тут присутній був Юрій Назаров, Департамент 

інформатизації. Це по-перше. 

По-друге, треба провести інвентаризації і розуміти, які вже програмні 

продукти в нас є на ГІОТЦі. Тому що в нас на ГІОТЦі вже є програмні 

продукти, які можуть виконувати ці функції.  

Тому до проведення тендера прошу, щоб була проведена 

інвентаризація програмних продуктів, які є в КМДА. Дуже дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Потрібно коментувати, Андрій Анатолійович?  

Колеги, дякую всім за виступи! Ставлю на голосування зазначений 

проект рішення. Були правки в комісії?  

Гудзь А.А.: ...(Нічого не чути) правки, оскільки сьогодні 2017 рік, я 

вчора їх озвучував, слова "2016-2018" замінити на "2017-2019" по всьому 

тексту програми. Дякую!  

Прокопів В.В.: Тетяна Іванівна, ви з цього приводу?  

Колеги, думаю, що такі правки можемо вважати технічними. Тому 

ставлю на голосування зазначений проект рішення в цілому зі згаданими 

правками. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 44, проти - 2, утр. - 29. Рішення не прийнято. 

Колеги, 28-й пункт наступний, "Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 23 липня "Про управління районами міста 

Києва". Доповідає Гусовський Сергій Михайлович. Повторно. 

Будь ласка, Товмасян!  

Товмасян В.Р.: Доброго дня! Від фракції можна?  

Прокопів В.В.: Будь ласка! 

Товмасян В.Р.: Якщо можливо, то прохання перенести питання, пункт 

3.12, №4-й на зараз, тому що громада вже два дні чекає, там частина 

громади на вулиці. Тому прохання перенести, розглянути питання 

перенесення. 
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  <---   10 Февраля  11 ч 38 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

Проект рішення 2636. 

Прокопів В.В.: Зрозуміло, пане Товмасян! Колеги, ставлю на 

голосування зазначену пропозицію. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 74, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Доповідає Товмасян? З місця, з трибуни зручніше? На місці. Включіть, 

будь ласка, мікрофон пану Товмасяну.   

Колеги, з приводу цього питання маємо заяву від пана Товмасяна, в 

якій він зазначає наступне: прошу надати слово під час розгляду проекту 

рішення "Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 

25.09.2007 між Київською міською радою та товариством "Центр сприяння 

підприємництву" представнику громади Волошиній Світлані Ігорівні. Чи є 

присутня тут Волошина Світлана Ігорівна?  

Колеги, ставлю на голосування прохання пана Товмасяна щодо 

надання слова Волошиній Світлані Ігорівні. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 74, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Я запрошую Світлану Ігорівну до трибуни!  

Волошина С.І.: Доброго дня, шановні депутати! Я представляю 

громаду від Святошинського району, це вулиця Леся Курбаса і вулиця 

Корольова.  

Шановні депутати! У мене всього, я маю 3 хвилини, будь ласка, 

поверніться до громади обличчям, а не спиною! Послухайте 3 хвилини 

позицію громади. Дякую! 

Перш за все ми хочемо подякувати тим депутатам, хто минулого разу 

підтримав наше рішення повернути земельній ділянці статус скверу. 

Почувши апелювання, після нашого виступу я хочу сказати. Коли 

Черновецький передавав цю ділянку в незаконний спосіб і 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 41 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

з усіма порушеннями норм і прав, то всі будь-які дії і рішення по 

цьому питанню, по цій ділянці, вони є незаконні. Тому ні про який 

правильний юридичний статус мова не йдеться. Це перше. 

По-друге, сьогодні в залі присутній депутат від Святошинського 
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району, якого ми ще раз обрали і довірили йому, щоб він представляв 

інтереси громади, це пан Пабат. І він говорить: ми не знаємо, звідки 

громада вирішила, що на тому місці буде побудована автозаправна 

станція.  

То як громада ми хочемо сказати вам, пане Пабат, - одного разу ви 

громаду обдурили, ви обіцяли нам басейн, показували проекти на 

протилежному боці, зараз там стоїть заправка. 

Ми хочемо заявити нашу позицію, ця позиція незмінна. Це прилегла 

територія, вона належить громаді. І наша позиція - ми проти будь-якої 

забудови на цьому місці.  

За планом міста там повинен бути парк, паркова зона. Будь ласка, 

поверніть цій земельній ділянці цей статус.  

І ще. Ми хочемо звернутися до партії "Солідарність", я не знаю, де 

засідають ці депутати, хотілось би подивитися в очі їм.  

Доброго дня, шановні! Минулого разу ви повним складом 

проігнорували наше це питання. Ви проголосували проти, проігнорували, 

ніхто не проголосував. Невже ви такі байдужі до нас? 

Коли ви йшли балотуватися, ми підтримали ваші руки. То тепер ми 

маємо просити вас, щоб ви підтримали наші руки. Тим паче, що ви 

підтримуєте проект нашого мера, це мера вашої партії, що Київ - це місто-

парк.  

То чому ми повинні вам нагадувати про це?  

Ви знаєте, сьогодні за нашою спиною більше шести тисяч людей. Це 

не я одна і не ті люди, які сьогодні прийшли підтримати і заявити про себе. 

В онлайн зараз дивляться більше шести тисяч.  

І я хочу сказати партії "Солідарність" - ви сьогодні представляєте 

обличчя мера. Ваша позиція сьогодні - це обличчя нашого мера. Грайте 

відкрито. Якщо ви проти громади, то голосуйте проти громади, не 

утримуйтеся. Якщо ви "за", покажіть свою позицію. За вами наблюдає 

зараз більше шести тисяч голосів. І або ви підтримуєте наші руки, своєї 

громади, або ви підтримуєте руки львівських бізнесменів.  

Ми знаємо, що ця, там застройку хоче будувати група "Галичнафтогаз". 

Зараз це відкрита інформація, ми про це добре знаємо.  

То ми хочемо сказати - передайте цим панам-бізнесменам, нехай вони 

краще у Львові наведуть порядок. 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 44 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

Хай вони краще побудують сміттєпереробний завод там, щоб їх місто 

не потонуло в бруді. 
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Тому, шановні депутати, звертаюся до всіх! Будь ласка, це крик 

допомоги від нашої громади. Ми прийшли з миром, ми хочемо, щоб цей 

проект рішення ви підтримали чесно. Будь ласка, займіть свою позицію: 

або грайте відкрито, або не тікайте від нас.  

Зараз вас дивиться, я хочу наголосити, більше 6 тисяч. Це люди, які не 

прийшли, але вони на роботі, вони в режимі Online, вони всі наблюдають 

за тим, яка ваша позиція. Будь ласка, не пиляйте той сук, на якому ви 

сидите! 

Ще я хочу сказати наостанок одну річ. Про кожного з вас як про владу, 

як представника влади написано в святому письмі: "Бо немає влади не від 

Бога" і кожна існуюча влада, вона Богом установлена, тому ви несете 

відповідальність не  тільки перед народом і громадою, а несете 

відповідальність перед Богом, бо Господь поругаєм не буває. Що кожен з 

вас сьогодні посіє, те і пожне. Будь ласка, дивіться, що ви сієте не в наше 

життя, а перш за все в своє і свої родини, чи добра сім"я. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякуємо, Світлана Ігорівна, вам за доповідь! 

Шановні колеги! З цього приводу є присутній директор даного 

підприємства Мамчур Вадим Миколайович, який вважає, що було би... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Колеги, я всім, кого згадали, я надам, але вважаю 

просто не буде суперечити глузду, якщо ми послухаємо сторону громадян, 

сторону підприємства, в якого хочуть цю земельну ділянку забрати, і після 

цього будемо обговорювати.  

Колеги, я ставлю на голосування питання щодо надання слова 

директору згаданого підприємства Мамчуру Вадиму Миколайовичу. 

Прошу визначатися! 

Голосування:  

За - 60, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Колеги, досить дивною виглядає для мене ситуація, коли ми слухаємо 

тільки одну сторону і не слухаємо іншу. Я... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Перепрошую, будь ласка, запрошую Вадима 

Миколайовича до трибуни для слова. 
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Мамчур В.М.: Доброго дня, шановні депутати, шановний головуючий! 

Хочу звернути вашу увагу на те, що даний проект являється не тільки 

комерційним, але й соціальним. Тому що все ж таки на даному об"єкті 
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буде збудований спортивно-розважально-торговельний комплекс, на 

якому будуть обов"язково присутні такі будівлі, як стадіон, альтанки, буде 

проведено освітлення, також будуть встановлені вуличні тренажери, так 

далі і тому подібне. 

Хочу звернути увагу вашу ще на те, що даний об"єкт буде 

використовуватися частково безкоштовно. Тобто всі тренажери, там, 

футбольне поле і так далі будуть передані громаді для використання 

безкоштовно. 

Також... Також... 

Прокопів В.В.: Передавали ви матеріали графічні з цього приводу? 

Мамчур В.М.: Так, я передавав графічні матеріали. 

Прокопів В.В.: Якщо є в наявності, прошу показати графічні матеріали. 

Мамчур В.М.: Як ви бачите на ескізі, на даному об"єкті також буде 

дитячий ігровий майданчик. Також там для займання паркуром буде 

створений майданчик. Як я повторював, футбольне поле, на якому можна 

займатися також баскетболом, волейболом і так далі, і тому подібне.  

Прокопів В.В.: У вас все, пане Вадиме? 

Мамчур В.М.: На ...(нерозбірливо) торговельного комплексу - це буде 

збудована одноповерхова будівля, в якій буде розташоване безалкогольне 

кафе, також можливо будуть продаватися різні там засоби харчування для 

спортсменів і так далі, і тому подібне. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам, Вадим Миколайович! 

Будь ласка, колеги, маємо можливість обговорити згаданий проект 

рішення.  

Першим записався Бондаренко Володимир Дмитрович!  

Дякуємо, можете бути вільні! 

Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 

Шановні друзі! Якщо проаналізувати конфлікти в системі забудови по 

місту, то можу відзначити, що ця точка на Леся Курбаса є зразком 

цинічного брехливого ставлення до міста  з боку декількох поколінь або 

декількох груп забудовників.  

Ви уявляєте, на тих всіх блоках, які показані були, написано моє 

прізвище: забудова ведеться Бондаренком. Ну, я кожен день мав їздити і 

дивитися 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 50 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

на цю брехню. Це хтось зробив свідомо, обманюючи людей. Не можна 

там, безумовно, під вікнами людей добавляти ще одну бензозаправку або 

щось інше. Ті картинки, які сьогодні показали, це лише малюнки. Їх ніхто 
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там реалізовувати не буде. Сьогодні треба пройти цей етап і піти далі. 

Я хочу вам сказати, що є місця, які колись були по Генплану 

передбачені, і це місце для скверу, лісу, парку, ну ніяк... (відключений 

мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Ольга Балицька! Готується Олександр Пабат. 

Балицька О.С.: Панове, можна від фракції?  

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Балицька О.С.: Мабуть, всі в цьому залі, особливо на земельній комісії, 

знають мою особисту позицію, яка підтримується більшою юридичною 

частиною нашої фракції, про те, що розірвання договорів за формою 

Київською міською радою, оминаючи судовий порядок, передбачений 

чинним законодавством, призводить лише до того, що ці договори оренди 

одразу поновлюються судами.  

Саме тому ми переговорили із суб"єктом подання і, наскільки я 

зрозуміла, він не заперечує проти внесення правки, сутність якої 

полягатиме в тому, що Київська міська рада як розпорядник цієї земельної 

ділянки, як представник інтересів громади, вона таки приймає рішення, 

що цей договір має бути розірваний і звертається до виконавчого органу 

вчинити організаційно-правові дії з метою розірвання цього договору 

відповідно до закону. Тобто ми рішення приймаємо як той, хто 

розпоряджається, але процедурно воно відбуватиметься відповідно до 

закону. 

Я зачитаю на стенограму цю правку. Прошу поставити її на 

голосування і після того ми вирішимо, як ми будемо голосувати за проект 

рішення в цілому. Я можу її зачитувати?  

Прокопів В.В.: Так, будь ласка! 

Балицька О.С.: Правка полягає в наступному. Пункт 1-й проекту 

рішення викласти в наступній редакції: "Розірвати договір оренди 

земельної ділянки від 25.09.2007 №2636 площею 0,8 га, укладений між 

Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

"Центр сприяння підприємництву" на підставі рішення Київської міської 

ради від 22.02.2007 №2378988 "Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю "Центр сприяння підприємництву" земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування спортивного комплексу на 

перетині 50-річчя Жовтня та вулиці Академіка Корольова в 

Святошинському районі міста Києва, зі змінами та доповненнями від 

04.03.2015, внесеними на підставі рішення Київської міської ради від 

04.03.2015 №171/1036 "Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю  "Центр сприяння підприємництву" договору оренди 
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земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 53 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

та обслуговування спортивно-торговельно-розважального комплексу 

на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова у 

Святошинському районі міста Києва".  

Пункт 2-й проекту викласти в наступній редакції:  

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) вчинити 

організаційно-правові дії щодо розірвання договору оренди земельної 

ділянки (зі змінами та доповненнями), визначеними у пункті 1 цього 

рішення, у спосіб та в порядку, передбаченими чинним законодавством 

України. 

Пункти 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й проекту рішення починати зі слів "за 

фактом розірвання договору оренди земельної ділянки зі змінами та 

доповненнями, визначеними у пункті 1 цього рішення". 

Я завершила. А на додаток хочу все ж таки порадити колегам дуже 

ретельно готуватися до винесення на засідання сесії проектів рішень про 

розірвання договорів оренди і враховувати правки Департаменту 

правового забезпечення Київської міської ради. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам, пані Олю, за конструктивну позицію! 

Єдине, що в нас не правки, а правовий висновок юридичного 

управління. 

Будь ласка, пан Олександр Пабат! Готується Владислав Турець. 

Пабат О.В.: Шановні колеги! Короткий виступ про сук. Сук, який, нам 

сказали, ми пиляємо, на якому сидимо.  

Знаєте, дуже треба чітко розрізняти правду і брехню. Я звик завжди 

казати правду, розуміючи про те, що це не завжди істина.  

Так, що хочу сказати про цю територію.  

Виступаюча тричі, як мінімум, покривила душею, буду говорити так. 

По-перше, "Галичнафтогаз", немає такої компанії взагалі. Це раз. 

По-друге, спростується, що я обдурив громаду, показуючи їм якісь 

басейни, а там виросла заправка. Це теж неправда, це вже теж доведено 

судом як наклеп. І там людина, яка це розказувала, вже понесла, як 

кажуть, покарання.  

Тепер що стосується безпосередньо цієї ділянки.  

Якщо можна, від фракції, я швидко?  

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Пабат О.В.: ...(Нерозбірливо) цієї ділянки. Так, вона знаходиться на 
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моєму окрузі, де я, я особисто зі своєю громадською організацією зробив 

майданчик дитячий спортивний, провів благоустрій, надав статус території 

цій скверу, цій території. І справді там отримані містобудівні умови, це не 

малюнки, а містобудівні умови та містобудівний розрахунок виключно для 

створення відкритого типу спортивно-розважальної споруди у складі 

футбольного поля, яке за стандартами УЄФА. Його, до речі, привозили, 

показували мешканцям, привозили туди тренажери бельгійські. 

 

   

  <---   10 Февраля  11 ч 56 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

Найбільший в Києві дитячий майданчик. Це теж показує мешканцям. 

Мешканці були в захваті і задоволені, але коли туди вв"язалися політичні 

сили, це якраз було перед виборами 14-го року. Там були різні політичні 

сили і кожен використовував це на свій кшталт і на свій розсуд. 

Саме тому, які, не знаю, там 6 тисяч людей, там дивляться, в нас 

усього на цій виборчій дільниці близько 1,5 тисячі людей проживає, до 

речі. Ну, 6 тис. дивляться, це знову таки на розсуд виступаючої. Тому я 

говорю мовою документів. Виходячи з цього, як на мене, через політичні 

негаразди там може тепер вирости все що завгодно. Але я казав, кажу і 

казати буду, я особисто приходив і на комісії, показував ці малюнки і 

містобудівні умови, розрахунки виключно на ті споруди, які там 

передбачені, а це спортивне поле, дитячий майданчик, тренажери, 

благоустрій і невеличка споруда, яка займає менше ніж 20%, як це треба 

по нормам у зеленій зоні, для обслуговування цієї споруди. Для 

роздягалень і такого іншого. Це така є правда, а ви, шановні колеги, 

визначайтеся як ви вважаєте за доцільне. Дякую вам за увагу!  

Прокопів В.В.: Дякуємо пану Пабату!  

Будь ласка, Владислав Турець! Готується Ігор Опадчий. 

Турець В.В.: Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! 

Особисто в мене, коли я переглядаю дані світлини, які нам зараз 

продемонстрували забудовники, я бачу, що та ділянка, яка планується 

використовуватися під поле. Такі спортивні споруди потрібні місту, я 

вважаю. 

Також я вважаю, що ми маємо, в усякому разі, всіляко допомагати 

безпосередньо людям у тому, якщо вони реалізовують такі проекти. Але в 

той же час я би хотів усе ж таки дізнатися, якщо ми говоримо, що є така 

споруда, поле, є там тренажерні зали, а як же ж тоді буде, все ж таки, де 

буде споруда, яка буде це обслуговувати? Де вона на цьому малюнку і що 

це за споруда? Тому що не прозвучало. Одні говорять, що там заправка, 

інші говорять - споруда. Мені все ж таки цікаво що ж там буде насправді. 
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Але, тим не менше, якщо в нас є з вами меценати, які будуть будувати такі 

стадіони для дітей, я розумію, що там і трибуни є, коли ми на комісії 

розглядали, і там тренажерні зали. Я вважаю, що такі речі потрібні, але, 

тим не менш, я хотів би також запитати, чи були громадські слухання 

проведені? Можливо, якісь запити до цих громадських слухань. У мене 

такі різні запитання. 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Владиславе! У вас багато питань, я 

зрозумів, але до кого ці питання адресовані, скажіть, будь ласка!  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: До кого? 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Чи є присутній ще директор? Є питання в депутата до 

директора підприємства. Чи є він ще присутній? Я вам дам... Як суб"єкту 

подання обов"язково надам вам можливість мати заключне слово з цього 

приводу. 

 

   

 

 

  <---   10 Февраля  11 ч 59 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Будь ласка, прошу до трибуни і не виходьте з залу, бо є в депутатів до 

вас запитання.  

Ви чули запитання, яке адресувалось вам?  

Мамчур В.М.: Хотів би почути ще раз запитання. 

Прокопів В.В.: Пане Турець, повторіть, будь ласка, запитання. Включіть 

мікрофон Владиславу Володимировичу! 

Турець В.В.: Перше. Чи є у вас реалізовані подібні проекти в місті 

Києві, безпосередньо такі от стадіони, як ви вже нам показували на 

світлинах? 

І хотів, щоб ви знову вивели на екран цю світлину, показали, що там 

буде за споруда, яка буде ...(нерозбірливо), як бізнес ви будете 

використовувати, тому що це ж треба за якісь кошти побудувати. І ми всі 

прекрасно розуміємо, що ці кошти треба звідкись буде виймати. 

Мені дуже цікаво, що то за споруда буде? Чи є реалізовані у вас 

проекти в місті Києві? І чи проводили ви громадські слухання?    

Тому що є в нас там противники цього будівництва. Але, тим не 

менше, я розумію, що якщо для дітей будувати такий стадіон, то я буду 

особисто з вами, прийду і буду допомагати там вам. Але я мав би про це 

від вас почути. 
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Прокопів В.В.: Прошу технічні служби вивести графічні матеріали на 

монітори, а представника підприємства дати відповіді на питання колеги. 

Турець В.В.: Почніть. Реалізовані проекти є вже в місті Києві у вас? 

Мамчур В.М.: На жаль, таких проектів у нас у місті Києві немає, але 

сподіваюсь, що у майбутньому будуть. 

Стосовно даної... На експлікації вказано пункт 2, там будівля, заклад 

громадського харчування, кафе. Тобто це буде кафе обов"язково 

безалкогольне.  

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую! 

Будь ласка, Ігор Опадчий! 

Перепрошую! З приводу громадських слухань. Чи працювали ви з 

громадою з цього приводу?  

Мамчур В.М.: Громадянами, місцевими мешканцями була створена 

ініціативна група, які збирали підписи в підтримку будівництва даного 

об"єкта. І, якщо я не помиляюсь, було зібрано приблизно п"ятсот підписів 

будівництва даного об"єкта.  

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую! 

Будь ласка, Ігор Опадчий! Готується Олексій Руденко. 

Опадчий І.М.: Шановні друзі! Ви знаєте, я категорично заперечую 

проти такого способу презентування проектів рішень. 

Що це взагалі відбувається? Де людина, яка презентує цей проект 

рішення? Хто є ініціатором цього проекту рішення? Чому приходять різні 

люди і відповідають по проекту рішення, який вони не подавали?  

Мені хотілось би, щоб якщо хтось ініціює подібні процеси в нашій 

Київраді, щоб вони відповідали за свої дії.  

А я, на сьогоднішній день, депутат, я не можу зрозуміти, з якого 

приводу ми взагалі тут спілкуємося? Хто доповідач? Чому є якась позиція і 

вона не доведена до депутатів? Щоб ми на сьогоднішній день мали 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 02 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

розуміння, чого саме ми повинні розривати цей проект рішення. 

Прокопів В.В.: Пане Ігоре, не турбуйтеся, є суб"єкт подання, присутній 

в залі. Я обов"язково надам йому слово заключне. Перед голосуванням він 

зможе прокоментувати всі запитання, які є. 

Будь ласка, Олексій Руденко! Готується Тетяна Меліхова. 

Руденко О.П.: Олексій Руденко, фракція "Об"єднання "Самопоміч". 

 У мене запитання наступне. Там, якщо ми рухаємося від Вацлава 

Гавела, від мосту, в напрямку Гната Юри, в нас там зараз знаходяться 3 

АЗС. Це на ділянці десь, мабуть, 1 км. Там є Shell, там є БРСМ і там є ваша 
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заправка з іншого боку, ОККО.  

Якщо ми рухаємося від Гната Юри в зворотний напрямок, у вас також 

там за 100 метрів від того місця, де ви плануєте будувати, знаходиться 

заправка перед мостом, там, де залізничний переїзд. Там є заправка в вас 

ОККО і ще через 100 метрів ще заправка Shell. Чи доцільно на такій ділянці 

6 заправок? Там ділянка менша 1 км і ми хочемо побудувати там шосту 

заправку. Я не розумію, навіщо. 

Мамчур В.М.: На даному об"єкті не планується і не буде будуватися 

ніяка автозаправна станція.  

Прокопів В.В.: Зрозуміла відповідь.  

Будь ласка, Тетяна Меліхова! Готується Леонід Антонєнко. 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Від фракції. Суб"єкт подання сам має 

час на те, щоб давати пояснення.  

Шановні колеги, я хочу вам доповісти, що це вдруге питання 

розглядається. Проект рішення ви двічі могли вже вивчати. Він у вас 

знаходиться в матеріалах справи.  

Я хочу ще раз нагадати моїм колегам, що я особисто виступала і 

розказувала, яка це класична схема відведення земельних ділянок на 

підставних осіб, щоб задурити голову жителям сусідніх будинків і 

побудувати під прикриттям спортивного комплексу те, що вони бажали би 

побудувати.  

В 2007 році було прийнято рішення Київрадою. Потім на підставі цього 

рішення не укладався договір оренди, тому що в ті часи було суцільне 

блокування трибуни і Черновецький розумів, що треба проводити 

питання, але ж йому було це теж робити дуже складно.  

Тому якраз підприємці нахабним чином пішли і рішенням 

Господарського суду визнали цей договір оренди укладеним.  

Мені дуже жаль і дуже сумнів мене бере за те, що після Революції 

Гідності в 15-му році, саме під керівництвом Київського міського голови 

Кличка Володимира нашого шановного... Віталія Володимировича, ну, 

буде, може, ще й Володимир 

 

 

<---   10 Февраля  12 ч 05 м 36 с   ----  Перший  ----> 

   

претендувати. Бо один - боксер, другий - боксер. ...(Нерозбірливо) не 

режисер буде в нас мером. Співучий вже був мером.  

І саме в цей час вносяться зміни: вже не спортивний комплекс, а 

спортивно-розважальний комплекс, коли в кінці-кінців бачить суб"єкт, 

зацікавлена особа, що не можна відкрито побудувати там АЗС, давайте 

вже і спортивний, не тільки розважальний комплекс, і люди чинять опір, то 
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давайте ми будемо придумувати якісь там поля футбольні, ще щось 

придумувати. Можна, благими намерениями, знаєте, дорога выстелена в 

ад, побудувати маленький будиночок людям під вікнами, побудувати 

поля, а потім робити реконструкцію. Це всім відомо.  

Тому є жителі реальні, вони не дадуть вам нічого побудувати.  

Відмовтесь, перше, самі. 

Друге, суб"єкт подання погодився на всі умови. Через суд, то через 

суд.  

Київраді висловити свою точку зору, що цим оборудкам треба 

поставити крапку, і підтримайте думку про те, що договір має бути 

розірваним. І нехай йде виконавчий орган на чолі з Київським міським 

головою і судиться, доводить те, що ми стоїмо з вами як вибір, як депутати 

на боці виборців.  

Прошу проголосувати і підтримати зазначений проект!  

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Леонід Антонєнко! Готується Олександр Міщенко. 

Антонєнко Л.В.: Колеги! Тут дійсно ми намагаємось зробити якийсь 

висновок, висновок про те, що там планується будувати і звідки інвестор 

планує отримувати прибуток. Незрозуміло з цього малюнку, за рахунок 

чого там прибуток отримається. Де торговельна частина цього проекту? Це 

не відноситься до того, про що проект рішення, але цікаво. Немає 

відповіді. 

А, по-друге, я закликаю дослухатись до рекомендацій професіоналів. 

Пані Ольга Балицька запропонувала ту редакцію, яка є вірною. Ми не 

можемо, як і прийнято, як представницький орган, робити висновок щодо 

порушення закону і бути суддею у власній справі. Такий висновок має 

зробити відповідний суд, до якого департамент має звернутись. Ті 

пропозиції, які були озвучені, треба дослухатися. Дякую! 

Прокопів В.В.: Потрібно прокоментувати вам? Не потрібно. 

Будь ласка, Олександр Міщенко! І передаємо можливість мати 

заключне слово суб"єкту подання.  

Будь ласка, Олександр Григорович! 

Міщенко О.Г.: Дякую, Володимир Володимирович! У мене таке не те, 

що питання, може побажання і все інше.  

І я прошу 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 08 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

Вас не переносити як на загальні питання із порядку денного, 

перескакувати через одне, через два, через три питання і все інше.  

В нас також у земельних питаннях є дуже важливе, я вважаю, 
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питання... 

(Шум у залі). 

Міщенко О.Г.: Дуже важливе питання... 

Прокопів В.В.: Колеги, я прошу мати повагу один до одного!  

Міщенко О.Г.: Це надання земельних ділян... нашим сім"ям загиблих, 

а також Небесної сотні. Є порядок денний. Всі документи підготовлені. 

Дуже, скажімо, мені тяжко, наприклад, з майна переключитися одразу на 

земельні питання і вивчати ці всі вопроси.  

В мене прохання, будь ласка, щоб ми йшли по порядку денному як 

воно... як питання є. Я не агітує ні "за", ні проти. Нехай вибирають 

депутати. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, пан Товмасян! Включіть, будь ласка, мікрофон Вагану 

Товмасяну! 

Товмасян В.Р.: Уважаемые коллеги! Я хотел бы напомнить, что данный 

вопрос рассматривается уже второй раз. И первый раз я зачитывал и, по-

моему, именно уважаемый Опадчий выступал против. Поэтому, насколько 

я понимаю, что именно вы с материалом этого проекта решения уже 

ознакомлены. Если есть в этом необходимость, я могу еще раз зачитать. 

Но для всего зала могу напомнить, что была рабочая группа, которая 

рассматривала этот вопрос, и во время рассмотрения рабочая группа 

полностью поддержала этот проект решения. Проект решения выносился 

на комиссию по экологии и на земельную комиссию, где головуючим є 

Міщенко. Поэтому везде проект рішення прошел и получил поддержку.  

Вы настрой громады услышали. Со своей стороны, могу еще раз 

добавить, что в прошлый раз не хватило совсем немного, 14 голосов. 

Просьба, действительно, вот вы проголосуйте или "за", или против. 

Покажите позицию. А там фактически уже для меня как депутата и как 

человека, который там жил, прожил и играл на этом футбольном поле, 

понятно, что там никто ничего никогда не построит: ни заправку, ни 

торговый центр, ни чего вообще, потому что народ там встанет 

категорически против.  

Показывая картинки такого плана, которые не имеют никакого 

отношения к данной местности. У вас же другая декларация. У вас Генплан 

по-другому утвержден. Вы же это не показали. Вы ж вводите в обман, на 

сегодняшний день, 120 депутатов. Поэтому каждый депутат, я думаю, 

более чем ознакомлен с этим проектом решения. Если есть 

необходимость, могу еще раз зачитать, если нет, прошу поставить на 

голосование и поддержать. С правками пани Балицкой соглашаюсь. 

Прокопів В.В.: Ми не можемо одразу з правками підтримувати. 
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Товмасян В.Р.: Нет, я соглашаюсь с правками, поэтому... 

Прокопів В.В.: Будемо ставити їх на голосування як такі, з якими 

погодився суб"єкт подання,  

 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 11 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

але після цього, після того, як проголосуємо за основу. 

Будь ласка, Сергій Гусовський! 

Гусовський С.М.: Шановні колеги! Я хотів би підкреслити, що позиція 

фракції "Самопоміч" полягає в тому, що Київрада одноосібно не має в 

даному випадку впливати на дію договору.  

При цьому, якщо буде з боку знову ж таки ініціативних груп бажання 

доказати, що саме такі ганебні речі мають відбуватися, про які йдеться в 

проекті рішення, то це треба робити в суді.  

Тому наша позиція така. Ми підтримаємо за основу цей проект. У 

випадку підтримки пропозиції пані Ольги Балицької ми готові підтримати 

цей проект у цілому. Якщо не буде підтримана правка пані Ольги 

Балицької, ми не будемо підтримувати цей проект. Дякую! 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Колеги, ставлю на голосування зазначений 

проект рішення за основу. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 55, проти - 0, утр. - 0. Рішення не прийнято. 

Колеги, працюємо далі по порядку денному.  

Покажіть по фракціях, будь ласка!  

"Про затвердження... 28-й пункт, "Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 23 липня 2015 року "Про управління районами 

міста Києва". (Повторно). 

Запрошую пана Сергія Гусовського до доповіді! Включіть мікрофон! З 

місця, будь ласка!  

Гусовський С.М.: Шановні колеги! Я прошу вашої уваги, бо йдеться про 

виключно важливі речі. Виключно важливі для Києва і виключно важливі 

для місцевого самоврядування.  

Мова йде про те, щоб скасувати 4-й пункт історичного, можна сказати, 

рішення, яке було прийнято в липні 15-го року щодо відновлення 

районних рад у місті Києві.  

Про що йдеться? Йдеться про те, що ми маємо вести відкритий 

сучасний  діалог щодо того, як саме буде відбуватися місцеве 

самоврядування в Києві. Поточна ситуація абсолютно зрозуміла. Вона є 

спаплюженою версією місцевого самоврядування. Чому так? Тому що існує 
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виключно Київська міська рада. Не існує іншого представництва громади.  

Ми мали можливість нещодавно, фактично днями,   

  

 

   

   <---   10 Февраля  12 ч 14 м 36 с   ----  Седьмой  ----> 

   

пересвідчитися в тому, що київська громада - це насправді спільнота 

дії. Чому  так я кажу? Тому що, коли була впроваджена вперше в історії 

Києва ідея громадського бюджету, то, колеги, може хто не знає, дуже 

швидко було подано майже п'ятсот проектів. Ініціаторами цих проектів 

були кияни. Більше 50 тис. киян прийняли участь в голосуванні, взяли 

участь в голосуванні за громадський бюджет. 

Ну які ще потрібні демонстрації того, що громада сьогодні хоче 

безпосередньо впливати на те, як і чим живе місто?  

Я хотів би також принагідно нагадати, що 27 лютого буде чергова 

річниця набуття Києвом Магдебурзького права. Це була складна історія 

самоврядування для міста і Київ багато років вмів давати собі раду. Тільки 

в 2010 році за часів Януковича було скасовано районні ради і фактично 

встановлена президентська вертикаль. 

Колеги! Я дуже добре усвідомлюю, що мова сьогодні йде про те, що 

при наявності голосів від усіх фракцій ми сьогодні приймемо це рішення. 

Це відкриє можливість продовження діалогу. Він не є простим, тому що 

розподіл повноважень між районними радами і міськрадою - це складне 

питання. Це складне питання, проте може бути вирішено при знову-таки 

відкритому конструктивному діалозі, до якого ми закликали і закликаємо 

всі без виключення політичні сили. 

27-го лютого ми проводимо круглий стіл, на який будуть запрошені 

знову-таки всі політичні сили, ті, що представлені сьогодні в Київраді, ті, 

що не представлені в Київраді, будуть запрошені фахівці, обов"язково 

міський голова, сподіваюсь, він знайде можливість прийти, секретар 

Київради і так далі.  

Колеги, разом ми можемо знайти рішення! Якщо хтось не хоче знайти 

рішення, ...(нерозбірливо) більше хоче блокувати розвиток місцевого 

самоврядування, то це теж може бути продемонстровано сьогодні під час 

голосування.  

Колеги! Прошу підтримати проект рішення, яким відкривається 

можливість для продовження діалогу щодо того, як саме працює місцеве 

самоврядування в місті Києві. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Володимир Бондаренко! 
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Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 

Ви знаєте, за цей період, який ми знаходимося в цій залі, ми вже не 

один раз порушували питання про сутність самого самоврядування. Воно в 

Києві спотворене, всі це ми розуміємо. Переконувати когось в тому, що це 

не так, мабуть, не варто! Ми розуміємо, в чому проблема! Хтось можливо 

хоче одноосібно керувати містом. Чи він робить це ефективно, чи ні, хто 

його знає! Хтось придумав версію, що ми не знаємо, як 

 

 

   

   <---   10 Февраля  12 ч 17 м 36 с   ----  Перший  ----> 

   

управляти районами.  

До речі, я від фракції виступаю. 

Районами. Ми знаємо, як управлялись райони, ми знаємо, як місцеві 

депутати, які ніколи не отримували ніяких грошей, впливали, райрад, 

впливали на роботу в районах. Зокрема, те сьогоднішнє становище, коли 

місто засипане снігом, ніхто там усередині кварталів не збирається 

чистити, тоді такого не було.  

Колись Микола Васильович Лаврухін виступав тут і давав завдання 

виконавчій службі чистить дочерна. Це хороша команда. Так от, тоді 

депутати контролювали кожен на своєму окрузі. Сьогодні таких депутатів 

немає. Хтось бреше, що вони виконують великі або потребують великих 

грошей. Нічого вони не потребували. Тому тут йде гра, як кажуть.  

Ми, свого часу, колись були проголосували це питання. Віталій 

Володимирович так, між іншим, не порадившись з нами, ні жодного його 

питання, заветував його. Очевидно, він вважає, що така схема управління, 

яка існує сьогодні, безпрецедентна в Україні, вона є ефективною.  

Але сьогодні кожна скарга киянина, яка пов"язана з дорожнім 

будівництвом, з благоустроєм, з тим безладом, з кіосками, які зносяться, 

то там зносяться, нові з"являються. Якби там був депутат місцевої ради, 

невеличкий депутат, який би відповідав за шматочок території, він би чітко 

стояв там на кожному будівельному майданчику, де з"являються нові й 

нові кіоски. І так далі. Тобто проблем багато.  

Говорити про те, що ми сьогодні не знаємо, як збалансувати роботу: 

буде така рада і така рада, вони будуть конфліктувати. Не було цього 

ніколи. Була нормальна ситуація в Києві. 

І я прошу, шановні депутати, сьогодні глянути на наше місто очима 

мешканця міста, а не заполітизованого партійця, який приймає тільки ті 

рішення, які потрібно. Де відкрити "Рошен", де, вибачте мене, ще що-

небудь таке зробити, на що надійде команда.  
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Вчора там приїхав, пан Міщенко скаржиться, що питання перенесене 

було. Та це питання, воно було вирішено і не викликало ніякого іншого 

бачення ніж відверте, під меморіал Небесної Сотні. Тому Президента 

приїзд був не потрібен, була чиста піар-акція, яку він хотів здійснити. Тому 

нічого там страшного вчора не відбулося.  

Сьогодні підтримайте, будь ласка, питання, яке вже обсосано, 

обговорено, через цей зал проходило.  

Підтримайте ще раз відтворення райрад у Києві. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Ольга Балицька! Готується Олександр Омельченко. 

Балицька О.С.: Панове! У підтримку цього рішення хочу сказати, що у 

нас зараз дуже активні кияни і в аспекті також місцевих ініціатив та 

петицій. Їх багато надходить до Київської міської ради і ми бачимо те, що 

навіть маючи волю розглянути щось, не все встигається розглянути, десь 

губиться у кабінетах і таке інше.  

Наприклад, нещодавно була громадська місцева ініціатива щодо 

вулиці Золотоустівської у місті Києві. Робоча група ще жодного разу не 

зібралась з якихось 

 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 20 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

невідомих обставин. Як би були районні ради, то ці б питання до нас 

доходили вже з конкретними рішеннями, або вирішувалися на місцевому 

рівні містянами. 

Дуже важливо розподіляти наші функції і повноваження, щоб робота 

була ефективною. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Олександр Омельченко! Готується Михайло Буділов. 

Омельченко О.О.: Шановний Володимире Володимировичу! Шановні 

колеги! Я виступав і продовжу. Нікому на терені України не дається право: 

або порушувати Конституцію, або не виконувати.  

Місто Київ є адміністративною одиницею конституційно, як кожна 

область. Маючи в свій час 16, потім 14, сьогодні 10 районів, одиниць, і, 

маючи там виконавчу владу, згідно з Конституцією, згідно з Законом "Про 

місто Київ" у районах повинні бути районні ради. Перед ким підзвітні та 

підконтрольні їх виконавчі органи.  

Сьогодні не секрет нікому, що призначені голови райадміністрацій. 

Хороші люди, молоді, перспективні люди, але вони позбавлені права 

ініціативи, повного мислення та виконання своїх функцій.  
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Чому фракція "Солідарність", казалось би фракція, яка представляє 

Президента України, Прем"єра України, які в своїх виступах і зверненнях 

до українців проголошують децентралізацію влади, передання їх на місця, 

у села, селища, міста, райони та області, а Київ як столиця, як серце і душа 

України, повинен бути прикладом. А ми на сьогодні, на жаль, таким 

прикладом бути не можемо.  

Тому я просив би дати, Володимир Володимирович, Вашим депутатам 

із "Солідарності" і "УДАР" право вільного голосування. Більшість з них 

присутні. Це ж хороші і розумні люди і розуміють, що треба райради, 

 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 23 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

і провести такі вибори в Києві.  

Дайте їм волю, а не командно, Ви особисто і голова фракції 

Странніков, ну не махають рукою, так як колись махали в Верховній Раді, 

але дають команду строгу не голосувати. Не робіть цього, будь ласка, не 

робіть! 

Прокопів В.В.: Дякую, Олександр Олександрович! Ви знаєте, з якою ви 

до мене звертаєтесь. Я дам вам відповідь на ваше запитання. З 

величезною повагою ставлюся до вас, до вашої позиції. Більше того, я хочу 

вам сказати, що в нас не більшість, а всі депутати "Солідарності" свідомі 

того, що Київ повинен бути прикладом децентралізації в Україні. Свідомі 

того, що саме на кожному з цих депутатів, які тут сидять, лежить 

відповідальність за те, як буде працювати місцеве самоврядування в Києві. 

А тому сприйняти популістську ситуацію, що давайте проведемо вибори, а  

там розберемося, ніхто з них не може собі дозволити. 

Ми потім  будемо відповідати за ефективність роботи. Тому спочатку 

буде створена ефективна модель, будуть передані повноваження, будуть 

надані кошти на виконання цих повноважень і тільки потім будуть вибори. 

Вибори заради виборів не цікавлять ні Київ, ні киян, ні депутатів з фракції. 

Нас цікавить реальне дієве місцеве самоврядування. Відновити райради, 

створені комуністичною партією для того, щоб їм було зручно керувати 

столицею Радянської України? Не буде цього! (Оплески).  

Спочатку повноваження, гроші на виконання, а потім райради. Дякую 

вам за увагу! 

Будь ласка, Буділов! Готується Кутняк. 

Буділов М.М.: Михайло Буділов, фракція "Свобода". 

Ну, Володимир Володимирович, дуже правильні слова я від Вас почув, 

але тоді трошки незрозуміла ситуація. Чому в липні ще 15-го року Київська 
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міська рада, і тоді більшість якраз було в однойменної фракції, більшість, 

яка зараз є, вона проголосувала за відновлення цих районних рад і тоді 

були абсолютно інші аргументи, абсолютно інші слова, абсолютно інші 

погляди. А зараз, 1,5 року пройшло з того рішення і райради не створені, 

тому що одна з політичних сил це просто блокує.  

В селах Київської області, де населення є тисяча мешканців, є сільські 

ради, в яких функціонують 10-15 депутатів, а місто Київ, яке має 3 млн. 

населення, не має навіть елементарного місцевого самоврядування на 

місцях, в районах безпосередньо. 

Тому, наша фракція безпосередньо буде голосувати за цей проект 

рішення і закликаємо колег все ж таки не піддаватися на ці спекуляції 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 26 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

і підтримати створення районних рад у місті Києві. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Кутняк! Готується Сторожук. 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! Шановний головуючий, по-перше, хотів 

би все-таки, щоб Ви відповіли на запитання Буділова. Я його повторюю 

для Вас.  

Рік тому назад Ваша фракція "Солідарність" одностайно підтримала 

створення районних рад і призначення виборів на березень 16-го року,          

в 15-му році це відбулося.  

Скажіть, будь ласка, що змінилося? Тоді інша була зовсім риторика.  

Другий момент. Я хотів би зазначити, що це питання нагальне, воно 

актуальне. Багатомільйонне місто Київ не може існувати без районних рад. 

На 3 мільйони населення мати 120 депутатів. Це, як мінімум, це мало, а, як 

максимум, це неправильно взагалі з точки зору логіки і місцевого 

самоврядування.  

Я хотів би зазначити, Ви кажете про ефективну модель, треба 

створити, а потім робити інший крок.  

Пане Володимире, з 14-го року пан Кличко є очільником міста Києва, 

мером.  

Від фракції, будь ласка, я не буду три хвилини використовувати! 

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Кутняк С.В.: Якщо це дуже важливе питання дійсно і Ви його 

декларуєте, принаймні Ваша партія "Солідарність" і Ви особисто, що 

районні ради потрібні, але не відбувається жодних дій.  

За три роки, я вважаю, можна було напрацювати ефективну модель. 

Тому що, коли ми бачимо, що є якась потреба нинішній більшості щось 
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протягнути, через коліно зламають, але за місяць можуть протягнути і 

проголосувати.  

Районні ради - це важливе питання, безмежно важливе і воно 

актуальне. Просто це вже, знаєте, ми переводимо в таку площину 

дискусій, що вже іноді навіть нецікаво брати слово, щоб ще раз Вам 

пояснювати. Та найважливіше, що Ви й самі це розумієте, важливість цього 

питання. 

Тоді в мене просто до вас питання, пане Володимире. Коли Ви 

вималюєте цю ефективну модель? Коли це станеться? Скажіть, будь ласка, 

термін.  

Або давайте поставимо терміни. Давайте поставимо, що, наприклад, 

там, до кінця весни, або до квітня місяця, до червня місяця. Ми будемо 

збиратися кожного тижня: робочі столи, робочі наради, але цю ефективну 

модель ми зробимо. А не декларувати одне, а на ділі робите інше, як це 

було, коли скасовувались ці районні ради і фракція "УДАР" тоді голосувала 

за скасування районних рад. Дякую! 

Прокопів В.В.: Пане Кутняк, я дякую вам за високу оцінку! Якщо ви 

думаєте, що у моїх повноваженнях, як ви виразились, "намалювати" 

районні ради. На жаль, це не так.  

Дам відповідь на ваше питання. Ви питаєте: що змінилось? Я відповім 

на нього. 

На жаль, нічого не змінилось. Бо більшість тих людей, які так активно 

ратують за районні ради, все, на що здатні, це тут у залі поговорити в 

мікрофон наскільки це важливо. А коли доходить справа до того, що 

потрібно міняти закони, 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 29 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

потрібно працювати в робочих групах і співпрацювати з (оплески) 

Верховною Радою. Ніхто туди не ходить. Це нікому нецікаво поза межами 

сесійної зали і тільки виходять журналісти з камерами, актуальність 

районних рад зменшується для них в сотні разів. 

Ми... Ви кажете, не відбувається ніяких дій. Відбуваються. Працює 

дійсно робоча група. Ви туди не ходите, представники вашої партії туди не 

ходять, а ми там працюємо.  

Ми співпрацюємо з міжнародним співтовариством і модель місцевого 

самоврядування буде. Чи можу я назвати дату? На жаль, ні, бо не від мене 

все залежить. Але те, що буде працювати в Києві, точно не буде 

радянськими райрадами. Це буде реальне місцеве самоврядування, коли 

люди будуть розуміти, що вони впливають на ту ситуацію, яка є в місті, і на 
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ті події, які тут відбуваються. Дякую за запитання! (Оплески). 

Будь ласка, Сторожук! Готується Странніков. 

Сторожук В.П.: Дякую! Абсолютно слушна Ваша пропозиція. Не 

один раз ми тут уже дискутували по ній. 

Я хочу сказати, від фракції, не по часу, а від фракції думка особиста і 

моя, і фракції. Ми схильні до діалогу з усіма в цій залі, і не тільки з 

колегами, з вами, а й з громадою в цілому кожен на своєму місці через 

свою громадську приймальню. В декого навіть громадські приймальні не 

зовсім на своєму окрузі. А в декого навіть немає розуміння, хто в нього є, 

яка школа і що та школа потребує на їхньому окрузі. Коли це стосується 

кожного з нас і вас, у першу чергу, тих, хто за ради місцеві.  

Так ось, не віртуалізація процесів, не через соцмережі працюйте з 

громадою, а громада має знати свого депутата. Вас, у першу чергу, тих, що 

ініціюють ці звернення. 

Друге. Відносно громадських проектів. Громадські проекти - це наші 

так само з вами ініціативи. Подивіться, будь ласка, проведіть аналітику, де 

ці громадські проекти... (нерозбірливо)? Там, де активно працювали 

депутати, в першу чергу, від "Солідарності".  

Тепер ще. Відносно дискусії. Дуже гарна дискусія. Ми хоч будемо 

знати, що в нас не 12 районів у місті Києві, а 10... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дозвольте завершити! 

Сторожук В.П.: Для чого людям... Ви з людьми спілкуєтеся. Люди 

потребують ще додаткового навантаження корупційної складової, щоб за 

кожним ларком, те, що ви зараз згадали, була кримінальна справа на 

місцевого депутата? Ви хочете повернути часи Черновецького, за які ви 

зараз згадуєте? Дякую! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Андрій Странніков! Готується Тетяна 

Меліхова. 

Странніков А.М.: Дякую! Оскільки було згадано Олександром 

Олександровичем моє прізвище і назва фракції, то хотілося би сказати, що 

я вже не перший раз чую про те, що в нас у фракції нібито існують якісь 

гестапівські порядки, де ми тут пальці в двері своїм колегам вставляємо і 

примушуємо: або голосувати, або не голосувати за ті чи інші рішення. 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 32 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

То я закликаю і запрошую всіх на засідання нашої фракції, яке 

відбувається завжди відкрито і такі питання, як тут, ми обговорюємо 

завжди відкрито. Якщо фракція визначилася з цим і не змінила своєї 

позиції, то це свідчить тільки про одне - про послідовність. Про це ми вже 
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говоримо не один раз у цій сесійній залі.  

А з приводу цього дуже жвавого обговорення, я просто мрію, щоб 

аналогічно з таким же обговоренням, з таким же захватом і з таким же, як 

то кажуть, блиском в очах обговорювали б, наприклад, вчора внесення 

змін до бюджету і до Програми, які в рази важливіші ніж те питання, на 

яке ми вже витратили майже годину (оплески). Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Тетяна Меліхова! Готується Владислав Турець. Олександре 

Олександровичу, з усією повагою... 

Меліхова Т.І.: Меліхова, "Батьківщина". 

Шановні колеги ...  

Прокопів В.В.: Одразу після Тетяни Іванівни, погоджуюсь, зауваження, 

воно слушне! Будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Володимире Володимировичу, подовжите мені час тоді! 

Прокопів В.В.: Продовжую вам час! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! От чую виступи колег. На жаль, 

немає у вас, мабуть, такого досвіду, я прошу вибачення. Тому що 

депутатами обралися - хто вперше, може вперше в місті Києві, хто зовсім 

вперше, не тільки за межами міста Києва, а взагалі. І тому, знаєте, так 

розсуждати, що якийсь там анахронізм, районні ради, і навіщо там, 

мабуть, давати ці повноваження, то я хочу сказати, перше, що наскільки 

ми будемо централізувати в місті Києві і зациклювати все на Київраду, то 

більше ми будемо мати цих проблемних  забудов, ми будемо мати 

стояння перед Київрадою. Дозволяємо ми самі цим самим 

сконсолідуватися громадськості по всьому Києву.  І ті питання, які вчора 

лунали, чого саме біля станції метро "Дніпро" приходять активісти з іншого 

району міста Києва, тому що ми сконсолідували громадськість і 

громадянське суспільство, і супротив теж тут у центрі. Районні ради 

знизять, мабуть, напругу у суспільстві, дадуть можливість людям дійсно 

вирішувати питання, тому що ніякі ОСН не підмінять саме районні ради, 

які можуть чимось розпоряджатися і на щось реально впливати.  

Тому я пропоную підтримати зазначений проект рішення і думати про 

те, що треба поділитися повноваженнями, а не узурповувати владу! І 

прошу, Володимире Володимировичу, не коментувати кожен виступ! 

Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, Тетяно Іванівно! Тетяно Іванівно! Я з вашого 

дозволу не коментував, але коли до мене звертаються депутати з 

запитанням, я з вихованості на них стараюсь відповідати. Але 

 

 

<---   10 Февраля  12 ч 35 м 36 с  ----   Перший   ---> 
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за зауваження вам дякую! 

Будь ласка, Олександр Олександрович! Прошу вкластись в одну 

хвилину! 

Омельченко О.О.: Володимир Володимирович! Я особисто до Вас і до 

присутніх, хто зсилається сьогодні на Радянський Союз, на Радянську 

Конституцію.  

У нас, в Україні, діє наша Конституція держави Україна, наш прапор, 

наш Гімн, наші кордони, залишається ще нам додати до неї наш 

український патріотизм. 

Ми з вами сьогодні поділили суспільство на націоналістів і 

сепаратистів. Давайте будемо в цьому залі патріотами. Дякую! 

(Оплески). 

Прокопів В.В.: Дякую, Олександре Олександровичу! Також готовий 

підписатись під кожним вашим словом. 

Владислав Турець, колеги, і переходимо до обов"язкових виступів від 

фракцій. 

Турець В.В.: Шановні колеги! Знаєте, я тримав свою точку зору при 

собі, публічно перший раз буду говорити про райради.  

Я абсолютно з вами погоджуюсь, Олександр Олександрович, що ми 

тут всі патріоти свого міста, своєї країни, ми всі представляємо киян і їхні 

інтереси.  

Так, Олександр Олександрович, шановні присутні, найбільше зло, яке 

ми можемо зараз зробити для міста, - це зробити вибори до районних 

рад.  

Ви уявіть собі, що зараз на кожному районі з"явиться по 50-60 людей, 

які наділені якимись повноваженнями, які ніде не зафіксовані, ні в якому 

законі. І що вони будуть робити? У нас знову появляться нові ларки, у нас 

знову появляться нові стели, там, для реклами, з якими ми боремось. Що 

ще у нас з"явиться? У нас з"являться пікети під райрадами і так далі. 

Тобто, ви уявіть собі, що буде з мілким бізнесом, до якого будуть 

приходити ці депутати, наділені якимись повноваженнями районними, які 

не визначені ніяким законом. 

Тому я категорично проти відновлення райрад у місті Києві в тому 

вигляді, в якому вони зараз є. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, обов"язкові виступи від фракцій, крім тих 

фракцій, які вже використали. Олександр Олександрович брав уже виступ 

від фракції з самого початку.  

Будь ласка, пан Олег Бондарчук! Не було, так, від "Свободи" виступів 

від фракції.  

Будь ласка, пане Олеже, три хвилини! 
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Бондарчук О.В.: Дякую!  

Шановні колеги! Володимир Володимирович говорив про те, що нам 

не потрібні радянські районні ради.  

Я хочу нагадати, що в нас діє український закон, а не радянських часів 

закон, про столицю - місто-герой Київ. І там записано, що районні ради у 

місті Києві передбачені, цим законом передбачено, що Київська міська 

рада відповідальна за прийняття рішення про обрання, призначення  

  
 <---   10 Февраля  12 ч 38 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

районних рад. Є також Конституція, стаття 19-та, яка говорить про те, 

що органи державної влади та місцевого самоврядування повинні діяти на 

підставі, в межах та в спосіб, передбачені Законами і Конституцією 

України. Закон України "Про столицю - місто-герої Київ", Володимир 

Володимирович, я до Вас звертаюся, наділяє такими повноваженнями 

міську раду. Коли Ви говорите, що радянські ради нам не потрібні, я хочу 

вам нагадати принцип місцевого самоврядування, що в районах у Києві 

немає місцевого самоврядування, тому що там є пряме президентське 

правління. Глави районних адміністрацій призначаються Президентом 

України.  

Скажіть мені, будь ласка, як громада міста Києва, наші виборці можуть 

впливати на районних керівників? Та ніяк. Тому що немає зв"язку. Їх ніхто 

не обирав. Вони не мають впливу на голову районної адміністрації. 

Так само і ми, депутати міської ради, не маємо на них впливу.  

Так ось, коли будуть обрані районні ради, голова районної ради по 

цьому закону призначається Президентом головою відповідної 

адміністрації. Це і є принцип місцевого самоврядування, тому що голови 

районних рад і депутати районних рад будуть наділені повноваженнями 

від місцевої громади, від депутатів. 

Тому, коли Ви говорите про те, що будуть радянські ради, Ви лукавите. 

На сьогодні в нас радянський спосіб управління в районах міста Києва, 

тому що глави адміністрацій призначені виконавчою владою.  

Тому не треба вводити в оману, будь ласка, наших виборців! Голосуйте 

за призначення районних рад у місті... за вибори в місті Києві. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, Олег Володимирович!  

Будь ласка, від фракції "Солідарність" Вадим Онуфрійчук, будь ласка! 

Онуфрійчук В.М.: Доброго дня, шановні колеги! Фракція 

"Солідарність", Онуфрійчук. 

Ви знаєте, я 4 рази був обраний депутатом місцевої ради. Два рази 
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Деснянської районної ради, два рази Київської міської ради. Тричі 

обирався в мажоритарному окрузі і на моїх очах відбувався занепад 

районних у місті Києві рад. Цей процес тривав з 2002 до 2010 року.  

Як зазначалося в цій залі, дійсно була проблема не тільки розподілу 

повноважень між Київською міською радою і районними радами, була 

основна проблема, як я вважаю, це відсутність належної фінансової бази 

бюджету в великих районах, зокрема і Деснянського, який я сьогодні 

представляю.  

Таким чином, Деснянський район - самий великий район в Україні, в 

Києві, в якому мешкає 366 тис. населення, з якого 200 тис. - це 

працездатне населення. З цих 200 тис. 150 тис. вимушені виїжджати 

працювати в інших районах, у центральних районах міста Києва, і там один 

з основних бюджетоформуючих податків ПДФО нарахуються за місцем їх 

основної роботи. 

 

 

   

 

 

 

  <---   10 Февраля  12 ч 41 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Таким чином, я як депутат спостерігав, що люди, трударі, які 

створюють додану вартість, які створюють продукт і послугу, вони 

повертались у спальні мікрорайони, в будинки, в яких протікали криши, 

стояли роками поломані ліфти, не асфальтувалось подвір"я, тому що ледь 

нам вистачало коштів для оплати захищених статей. І якщо щось там і 

добавлялось рішенням Київської міської ради на той час, це була така 

подачка з барського плеча.  

На сьогоднішній день нашою фракцією і нашою політичною силою з 

2014 року запроваджено базовий принцип, і дуже важливий для киян, - це 

розподіл бюджету, Програми соцекономрозвитку згідно з кількістю 

проживаючого населення.  

Відтак великі райони, спальні райони, в якому мешкає більша  частина 

киян, наших виборців, вони дійсно справедливо отримують ту частку 

бюджету, необхідну для вирішення соціальних проблем і наказів виборців.  

Я хочу зауважити, що проблема відновлення районних рад виникла у 

2014 році, коли люди, маючи можливість знову спілкуватися з 

кандидатами в депутати, після 2010 року, скаржились на те, що нікому 

було звернутися.  
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Дійсно з 2006 року депутати місцевих рад обиралися за партійними 

списками. Таким чином, депутат навіть не знав, де його округ, і іноді 

проводили прийоми в різних громадських приймальнях по черзі.  

З 2010 року, коли були ліквідовані районні ради, єдині депутати, які 

залишились, це депутати міської ради, які, тим більше, не знали, де в них 

округ знаходиться і за що вони відповідають.  

У 2014 році, коли ми відновили і створили 60 мажоритарних округів, і 

відпрацювали так, що у 2015 році ми вже йшли до своїх виборців з 

конкретними виконаними зобов"язаннями, більше люди не піднімали 

питання відновлення районних рад. Люди були вдячні тій роботі, яку ми 

проводили. 

Згодом ми, збільшивши вдвічі кількість мажоритарних округів і 

зменшивши відповідне навантаження для депутатів, дали можливість... 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Вадиме, але мушу вас перебити, бо 

закінчили, вичерпали час. (Оплески). 

Колеги, чи є ще наполягання на обов"язковому виступі?  

Останній від "Самопомочі". Будь ласка, Олег Макаров! 

Макаров О.А.: Колеги, шановні колеги! По ходу обговорення я прошу 

всіх уваги, це дуже важливо. Прошу всіх уваги!  

По ходу обговорення градус цього обговорення піднімався. Я хочу 

його зараз опустити до фахової дискусії і, можливо ми, я запропоную 

компроміс, можливо ми сьогодні зможемо порозумітися.  

Я хочу нагадати, в чому суть цього проекту рішення. Там, власне, один 

пункт - пункт 4 рішення: про призначення районних рад скасувати, 

призначення виборів до районних рад скасувати.  

 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 44 м 36 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Що було в цьому четвертому пункті? В цьому четвертому пункті було 

написано: провести вибори до районних рад 27 березня 2016 року.  

Звідки з"явився цей проект рішення, хочу нагадати. Влітку в нас було 

дуже багато дискусій в цій залі: і районні ради, і інші питання. І в нас, ми 

шукали порозуміння, шукали довіру. Була зустріч з мером проведена. 

Серед інших питань піднімалось питання можливості в майбутньому 

проведення виборів у районні ради, які не відбулися 27 березня.  

І шукаючи цей діалог, ми запропонували, точніше, сам мер 

запропонував створити робочу групу, яку очолив заступник міського 

голови пан Резніков і куди увійшли представники всіх фракцій. Результатом 
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роботи цієї робочої групи мало бути напрацювання такої концепції 

місцевого самоврядування, яка би влаштувала всі фракції. 

Саме виходячи з бажання відновити цей діалог, відновити довіру, 

з"явилось маленьке рішення, проект рішення, в якому просто ми повинні 

були розрубати цей Гордіїв вузол, який нам заважав почати діалог, тобто 

скасувати те положення, яке запроваджувало вибори 27 березня 2016 

року. Перегорнути цю сторінку, перегорнути  ГО "Наждак", перегорнути 

суди, перегорнути вибори 27 березня, які не відбулися, і відновити діалог, 

відновити довіру.  

Якщо ми приймаємо зараз це рішення, Олександр Олександрович, 

будь ласка, я до вас також звертаюсь, якщо ми приймаємо зараз це 

рішення, автоматично не з"являються районні ради, не призначаються 

вибори, не звертаємось ми до ЦВК з прохання призначити вибори, ми 

тільки починаємо діалог тут у нашій сесійній залі, в робочій групі. 

Давайте цю довіру відновимо. Всі, хто закликав до створення, чи не 

створення районних рад, вони потім будуть висловлюватись. Давайте 

зараз знайдемо якийсь компроміс.  

Дайте мені ще 15 секунд, будь ласка! Я закінчую зараз. 

Прокопів В.В.: Будь ласка, дайте пану Макарову 15 секунд! 

Макаров О.А.: Можливо для того, щоб визначитись, фракції 

"Солідарність" потрібна якась перерва, можливо ми можемо знайти 

якийсь інший компроміс, інший компроміс і, наприклад, прийняти це за 

основу. Воно нічого не змінить, якщо ми приймемо за основу в першому 

читанні. І нарешті просто поговоримо про ці питання, які для нас є дуже 

сенсативними, дуже болючими: про те, як ми будемо далі спілкуватися, не 

створювати районні ради, а спілкуватися з приводу місцевого 

самоврядування. Давайте цей компроміс знайдемо сьогодні в залі. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, Олег Анатолійович! 

Будь ласка, Сергій Михайлович Гусовський, заключне слово 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 47 м 36 с  ----   Другий   ---> 

   

і переходимо до голосування! 

Гусовський С.М.: Шановні колеги! Змістовна дискусія в нас йде. Її зміст, 

ви знаєте, є таким дуже особливим.  

Є пропозиція, про яку щойно колега Макаров говорив як про 

пропозицію продовження чи початку, чи ще раз початку діалогу і є 

звинувачення. В чому тільки звинувачення тільки не прозвучали сьогодні? 

Прозвучали звинувачення в тому, що пропонується... Я процитую: 

"Давайте проведемо вибори, а потім розберемося". Я просто хотів би 
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побачити ту падлюку, яка пропонує провести вибори, а потім розібратися. 

Я хотів би побачити ту падлюку, яка хоче відновити радянські райради. 

Але я дуже добре бачу радянщину, яка сьогодні існує в Києві.  

Голови районних державних адміністрацій. Вони, скажіть мені, будь 

ласка, чию волю виконують! Хіба мешканців району? Та де! Вони 

виконують волю президентської вертикалі. Хто більш ефективно, а хто 

менш ефективно. Ось вся різниця. Ось де радянщина.  

Колеги, нащо ви міняєте місцями розуміння... 

Прокопів В.В.: Дякую вам, Сергій Михайлович! 

Гусовський С.М.: Ні, ні, я прошу не перебивати мене! Це заключне 

слово. Я хочу сказати... 

Прокопів В.В.: Заключне слово в нас, на жаль, також має певні 

обмеження по часу. Дозвольте завершити! Я єдине прошу, вкластися в 

Регламент. 

Гусовський С.М.: Коли ви цитуєте нібито історію сучасну київську і 

кажете, що в нас занепад райрад почався з початку 2000-х років і він йшов 

до 2010 року, так у нас занепад держави весь цей час відбувався. Хто за 

цей занепад несе відповідальність? Тоді несла влада, як ми вже 

призвичаїлись говорити, злочинна Януковича, а сьогодні, шановні колеги, 

хто за це несе відповідальність? Сьогодні, коли ви кажете, що ми маємо 

працювати над бюджетом, а якого біса ви блокуєте пропозиції щодо 

бюджетного регламенту, який встановлює чіткі правила, як складається 

бюджет міський. Ви навіть робочу групу не хочете створити. Вам дуже 

добре, коли... 

Прокопів В.В.: Сергій Михайлович, ви до мене особисто звертаєтеся? 

Гусовський С.М.: Коли бюджет бігає між Департаментом фінансів і 

комісією по фінансах, комісією по бюджету, там, де є ваша більшість, вами 

узурпована влада, і ви дуже добре утримуєте цю владу в руках. 

Прокопів В.В.: Дякую, Сергій Михайлович! (Оплески). 

Колеги, це було заключне слово. Більше не можна записуватися. 

Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатися! 

 

 

   

  <---   10 Февраля  12 ч 50 м 36 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 57, проти  - 17, утр. - 6. Рішення не прийнято. 

Шановні колеги, оголошується обідня перерва до 15-ої години 30 

хвилин!  

Шановні колеги, прошу хвилинку уваги! Усіх членів Президії прошу 
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залишитися в залі пленарних засідань. Через п"ять хвилин прямо тут, у 

залі пленарних засідань, розпочнеться засідання Президії Київської міської 

ради. Через п"ять хвилин  у залі пленарних засідань, в якому зараз з вами 

ми знаходимося, розпочнеться засідання Президії Київської міської ради.  

Прошу членів Президії залишитися в залі пленарних засідань! 

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

 

 

  <---   10 Февраля  14 ч 31 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

Прокопів В.В.: Шановні колеги! Прошу займати свої місця, ми маємо 

кворум, маємо можливість продовжити наше пленарне засідання.  

Нагадаю, колеги, що ми з вами зупинились, розглянули 28-е питання.  

Переходимо до пункту 29-го, "Про створення парку відпочинку 

"Почайна" на земельній ділянці орієнтовною площею 10 га, що 

розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом 

Степана Бандери та вулицею Електриків в Оболонському районі міста 

Києва". Доповідає пан Богатов. 

Включіть мікрофон пану Богатову! 

 

 

   

  <---   10 Февраля  14 ч 34 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Прокопів В.В.: Будь ласка, Костянтин Володимирович! Все працює. Ви 

можете доповідати.  

Пане Костянтине, показує система, що в вас усе працює. Можливо, 

пересядьте на інше місце і вставте картку. Чи підходьте, будь ласка, на 

трибуну, тут точно все працює. З карточкою, будь ласка! 

Богатов К.В.: Доброго дня, колеги!  

Владимир Владимирович, мы передавали к этому вопросу небольшой 

ролик. Будь ласка, поставьте! Там одна минутка, для того, чтобы 

проиллюстрировать. 

Прокопів В.В.: Прошу показати відеоматеріали! 

Богатов К.В.: Шановні колеги! Я впевнений, що всі вже знайомі з 

ініціативою відродження і... (нерозбірливо) річки Почайна. Почайна, 

згадки про яку ми зустрічаємо в літописах і в водах якої Володимир 

хрестив Київську Русь.  

Джерела і карти, що збереглися до наших днів, говорять про те, що 

раніше Почайна огинала Поділ і зливалася з водами Дніпра приблизно в 
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тому місці, де зараз стоїть пам"ятник Магдебурзькому праву. 

Це була річка з тисячолітньою історією, але прогрес двох століть 

поступово знищив її.  

Сьогодні Почайна, біля метро "Петрівка", - це остання ділянка русла, 

що збереглася в природних берегах. І це останній шматочок літописної 

історії, яку знищували впродовж 1,5 століття.  

На моніторі ви бачите накладання старих і сучасних карт, які 

показують, що парк створювався фактично на останній ділянці історичного 

русла. Річка почала повертатися під час Майдану, спочатку в віршах, а 

потім і фізично. Минулого року там уже проходили культурні заходи. 

Вперше за багато десятків років у річці проведено обряд хрещення, а в 

рамках конкурсу "Євробачення" на Почайні планується проведення 

етнічного фестивалю. Це дуже приємно, що саме на нашу депутатську 

каденцію випадає честь створення парку, по суті, національного значення.  

Також хочу проінформувати депутатів про те, що вже через кілька днів 

Департамент містобудування та архітектури розпочинає Всеукраїнський 

архітектурний конкурс на розробку ескізного проекту "Створення парку 

"Почайна" підсумки якого будуть підводитися в рамках проведення фіналу 

Євробачення.  

При підготовці до конкурсу департаментом було проаналізовано наш 

проект рішення та надано рекомендації щодо уточнення назви парку. Було 

запропоновано назвати його парком культури і відпочинку "Парк 

"Почайна", як зазначено в конкурсній документації. 

 

   

  <---   10 Февраля  14 ч 37 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Оскільки конкурсну документацію вже погоджено і конкурс ось-ось 

буде оголошено, прошу вас підтримати даний проект рішення з 

наступними правками, а саме: змінити слова "парк відпочинку "Почайна" 

на "парк культури і відпочинку "Парк "Почайна" у назві та по тексту 

проекту рішення. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги! Я думаю, що цю правку можемо вважати 

технічною і голосувати з нею. 

Будь ласка, записався до обговорення Олег Макаров! Готується 

Володимир Бондаренко. 

Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович! Готується Марина 

Кочур. 

Володимир Бондаренко, з цього приводу? Включіть, будь ласка, 

мікрофон Бондаренку! 
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Бондаренко В.Д.: Дякую! Я не хочу тут занадто багато агітувати. Але, 

шановні друзі, колись, Бог дасть, ми дійдемо до того, що ми побачимо 

відкритими не в якихось залізобетонних ...(нерозбірливо) наші річки, і не 

тільки Почайну, і не тільки ті історичні, билинні річки, які характеризували 

Київ як дуже цікаве таке місто, і Либідь, і багато чого іншого. 

Тому, шановні друзі, це перший, можливо, поки що, на жаль, єдиний 

крок, але перший, хороший крок відтворення історичної пам"яті, 

історичного середовища Києва, де треба боротися за рельєф, за річки, за 

озера і так далі.  

Прошу підтримати цей проект! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Марина Кочур! 

Кочур М.А.: Кочур, "Батьківщина". 

Як депутат також від Оболонського району всеціло підтримую цей 

проект, але також хочу наголосити на тому, що існує інша проблема. Озеро 

Йорданське, яке незабаром можуть засипати. Якщо засиплють озеро 

Йорданське, ту частину, звідки виходить Почайна, то й Почайни також не 

буде.  

Тому всіма руками за будь-які проекти, які рятують наші річки та 

озера! Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякуємо!  

Будь ласка, Олександр Міщенко, з цього приводу? Ні. 

Будь ласка, Костянтин Яловий!  

Яловий К.В.: Добрий день! По-перше, хотів би сказати, що це дійсно 

той проект, який хотілося б ставити як в приклад. І, в першу чергу, хотів би 

подякувати як суб"єкту подання, а, в першу чергу, активістам. Це Ганна 

Морина, яка якраз домоглася, щоб звернули увагу на цю річку, і, на мою 

думку, якраз зробила все, щоб своїми зусиллями, забудовники не 

забудували цю річку. Те, що зробила Ганна, я впевнений, увійде в історію, і 

ми маємо можливість проголосувати за даний проект і бути причетними, в 

першу чергу, до історичної події - відродження річки і створення нового 

взагалі культурного  

 

   

  <---   10 Февраля  14 ч 40 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

об"єкта. Тому ми підтримуємо даний проект і на екологічній комісії, і 

як фракція, і будемо всіляко допомагати, тому це гарний приклад і гарний 

напрямок ...(відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Колеги, чи наполягає ще хтось на обговоренні цього проекту рішення? 
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Будь ласка, Меліхова Тетяна Іванівна! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Пропоную підтримати зазначений 

проект рішення і більше готувати таких рішень, щоб громадськість бачила, 

що ми дійсно представляємо їх інтереси, а не так, що політично: за щось 

голосуємо, за щось не голосуємо, як це було по ділянці на Леся Курбаса. 

Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Олександр Пабат!  

Пабат О.В.: Шановні колеги! Знаєте, для того, щоб дискусія була 

максимально релевантною, так, треба визначити рівень її інтелектуальний. 

Тому я вас дуже прошу, всі такі фахівці. І вже річку, віадук. Віадук - це 

така шляхова споруда для того, щоб заїжджати на мостові переходи. Це 

акведуки називають, в тій річці ходять. 

Тому давайте вже припинимо цю балаканину і будемо голосувати по 

суті. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, я прошу вас, у нас надзвичайно величезна 

кількість питань у порядку денному. Я би просив утриматись від якихось 

особистих розбірок і зосередитись на вирішенні питання.  

Колеги, я ставлю на голосування зазначений проект рішення... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Мені здається, ми можемо цю правку вважати 

технічною, чи ні, зміну назв? 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Не можемо.  

Ставимо на голосування... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Погоджуюсь. 

Ставимо на голосування за основу зазначений проект рішення. Прошу 

визначатись!  

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Колеги, ставлю на голосування правку, озвучену на стенограму 

суб"єктом подання паном Богатовим. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Дякую, пане Костянтин! 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Все одно дякую, пане Костянтин! 

Ставимо на голосування зазначене рішення в цілому з 

проголосованою правкою. Прошу визначатись, колеги! 
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Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

(Оплески). 

Дякую вам! 

 

   

  <---   10 Февраля  14 ч 43 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Колеги, які будуть пропозиції по черговості розгляду? Ми закінчили 

розділ "Загальні".  

Колеги! Є пропозиція, за яку я буду просити вас проголосувати. В нас є 

люди, громадяни, які ще з минулого року ходять до нас, бо їхні питання 

стоять в порядку денному, і жаліються на те, що в нас тут якісь політичні 

історії, не встигли, не вистачило часу, а страждають від того звичайні люди. 

З цього приводу є, колеги, пропозиція зараз змінити черговість розгляду і 

розглянути для того, щоб відпустити людей.  

В розділі 3-му пункт 3.2 - приватизація, пункт 3.3 - громадяни і пункт 

3.10 - дозвіл на розробку проекту землеустрою громадянам. І потім уже 

перейти до розгляду питань власності.  

Колеги, чи немає зауважень чи інших пропозиції? Я ставлю на 

голосування зазначену пропозицію щодо зміни черговості розгляду, 

розглянути спочатку цих три підрозділи з 3-го розділу і потім повернутися 

до розгляду питань власності.  

Ставлю на голосування, колеги, зазначену пропозицію. Прошу 

визначатися! 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Олександр Григорович, я прошу вашої доповіді по пункту 3.2 - 

приватизація! Доповідаєте всі питання з даного розділу, а ті, по яких 

будуть зауваження, будемо обговорювати окремо. Будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Доброго дня, шановні колеги! До вашого розгляду 

розділ 3.2, а саме: приватизація. Громадяни. 

Першим питанням справа П-9324, Коник Любов Іванівна, Ковальчук  

Тамара Максимівна та Коваль Віталій Максимович. 

Наступне. Друге. Про приватизацію громадянці Мартиненко Любові 

Володимирівні, П-9401. 

 

 

   

  <---   10 Февраля  14 ч 46 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 
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3-є, приватизація,  Максименку Анатолію Дмитровичу, Бойко Оксані 

Анатоліївні та Максименку Сергію Анатолійовичу, П-9455. 

4-й пункт, Потольчак Валентині Іванівні, справа П-9448. 

5-й пункт, про приватизацію Вербицькому Сергію Івановичу, П-9226. 

6-й пункт, Данильченко Ларисі Олександрівні, П-9188. 

Наступне, 7-й пункт, це Горбань Олена Юріївна, П-9483. 

Прокопів В.В.: Колеги! Після доповіді пана Міщенка я запитаю, в кого 

які зауваження. Ми їх виключимо, проголосуємо і потім будемо 

обговорювати. 

Будь ласка, продовжуйте, Олександре Григоровичу! 

Міщенко О.Г.: Володимире Володимировичу, я прошу пробачення! 

Трішки забувся, є рекомендації від комісії. Дозвольте я тоді спочатку 

почну! 

Шановні колеги, спочатку, бо є рекомендації комісії, треба там 

виключати слово "будівництва", так що прошу пробачення! 

1-м пунктом, це П-9324. Враховуючи рекомендації комісії та 

управління правового забезпечення, пропонується підтримати проект 

рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки 

слів "будівництва і", та в преамбулі проекту рішення слова "пункту 3 

"Прикінцеві та перехідні положення" замінити словами та цифрами 

"пункту 3 у розділі 7 "Прикінцеві та перехідні положення". 

2-е питання, це П-9401. Є пропозиція підтримати за умови виключення 

з цільового призначення слів "будівництва і".  

3-й пункт, це П-9455. Також пропонується підтримати без "будівництва 

і". 

4-й пункт, П-9448. Знову ж пропонується підтримати без слів 

"будівництва і". 

5-й пункт, це П-9226. Враховуючи рекомендації комісії та управління 

правового забезпечення, пропонується підтримати проект рішення за 

умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів 

"будівництва та". 

6-й пункт, це приватизація земельної ділянки, П-9188. Також є 

пропозиція підтримати зазначений проект рішення за умови виключення з 

цільового призначення земельної ділянки слів "будівництва і". Та в 

преамбулі проекту рішення слова "пункту 3 "Прикінцеві та перехідні 

положення" замінити словами та цифрами "пункту 3 у розділі 7 

"Прикінцеві та перехідні положення" та із назви проекту рішення 

виключити зайве словосполучення "земельної ділянки". 

7-й пункт - окремо. 

8-й пункт, П-9387. 
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9-й пункт, це П-9558. 

10-й пункт, це П-9429. 

11-й пункт, П-9221. Також є пропозиція підтримати проект рішення за 

умови виключення з цільового призначення земельної ділянки 

"будівництва і" та в преамбулі проекту рішення "пункт 3 "Прикінцевих та 

перехідних положень" замінити словами та цифрами "пункт 3 розділу 7 

"Прикінцеві та перехідні положення". 

  <---   10 Февраля  14 ч 49 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

 

12-й пункт, це П-9175. Знову ж пропонується підтримати проект 

рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки 

слова "будівництва і". 

13-й пункт, це П-9154. Знову ж пропонується підтримати без 

"будівництва та". 

14-й пункт, це П-9217. Знову ж пропонується підтримати проект 

рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки 

слова "будівництва і". 

15-й пункт, це П-9449. Пропонується підтримати без "будівництва і". 

16-й пункт, це П-9298. Є пропозиція підтримати проект рішення за 

умови - в назві та по тексту проекту рішення слова "вулиці 

Комсомольської" замінити словами "вулиці Потоцького Павла" та в 

преамбулі рішення слова "пункт 3 "...(нерозбірливо) та перехідних 

положень" замінити словами та цифрами "пункту 3 розділу VII 

"Прикінцеві та перехідні положення".  

17-й пункт, це П-9209. Пропонується підтримати за умови виключення 

з цільового призначення земельної ділянки слів "будівництва і". 

18-й пункт, це 9468. Також пропонується підтримати без "будівництва 

і". 

19-й пункт, це 9090, П-9090. Знову ж пропонується підтримати без слів 

"будівництва і", виключивши його з цільового призначення земельної 

ділянки.  

І 20-й пункт, шановні колеги, це П-9233. Також пропонуємо підтримати 

проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної 

ділянки слів "будівництва і". 

Тому всі проекти рішень - це 20 питань, прошу підтримати за умови,  

7-й пункт будемо розглядати окремо, прошу підтримати за умови 

рекомендації комісії. 

З зали: (Нічого не чути). 

Міщенко О.Г.: Помилково.  
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Тоді, шановні колеги, 7-й пункт, це П-9483, прошу підтримати з 

рекомендаціями комісії, а також управління правового забезпечення. 

Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, в кого є якісь зауваження до будь-якого з 

оголошених проектів рішень. Записані Странніков і Бондаренко. 

Немає зауважень, колеги, до жодного з оголошених проектів?  

Тоді ставимо на голосування зазначений підрозділ з правками комісії. 

Колеги, ставлю на голосування. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Олександр Григорович, я прошу вашої доповіді по пункту 3.3, 

громадяни. 

Міщенко О.Г.: Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги! 

До вашої 

   <---   10 Февраля  14 ч 52 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

уваги розділ 3.3 - громадяни. 

1-м пунктом справа А-22407 щодо земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва садівницького товариства "Фронтовик". 

2-й пункт, це також "Фронтовик", справа А-22419. 

3-й пункт, Чепурко Ганні Іванівні, А-12555. 

4-й пункт, знову ж "Фронтовик", під садівництво громадянину Кушніру 

Василю Івановичу, А-22405. 

5-й пункт. Громадянці Безрук Тетяні Володимирівні, члену садового 

товариства «Містобудівник», для ведення колективного садівництва,                  

А-22271. 

6-й пункт, це громадянка Кліщ Яна Ігорівна, А-21934. Пропонується 

підтримати проект рішення, враховуючи рекомендації управління 

правового забезпечення, за умови виключення з пункту 1 проекту рішення 

слова "будівництво і".  

7-й пункт. Передача громадянці Хачатурян Лиануші Серйожаївні,                

А-17952. Враховуючи рекомендації комісії та управління правового 

забезпечення, пропонується підтримати проект рішення за умови 

виключення з цільового призначення земельної ділянки слів "будівництво 

і".  

8-й пункт. Сафаровій Севіндж Сарибала Кизи, А-22573. 

9-й пункт. 22573. А-22573.  Пропонується підтримати проект рішення 

за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів 

"будівництво і". 

10-й пункт, це справа А-22603, Шелудько Катерина Олегівна. 
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11-й пункт. Справа А-22328, Пось Богдан Анатолійович. 

12-й пункт. Конон Любов Володимирівна, А-12810. 

13-й пункт. Про передачу громадянину Вакуленку Миколі 

Прокоповичу, А-12934. (Повторно). 

14-й пункт. Лебідю Ярославу Віталійовичу, А-22626. Заявник є 

учасником АТО. 

15-й пункт. Громадянці Гречці Наталії Миколаївні, А-22291. 

16-й пункт, це справа А-7126, Селівановій Олені Геннадіївні. 

Враховуючи рекомендації управління правового забезпечення, 

пропонується підтримати проект рішення за умови викладення пункту 3.3, 

пункту 3 проекту рішення в такій редакції: "3.3. Питання пайової участі та 

укладання з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого  органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) договору 

про пайову участь вирішувати в порядку та... (нерозбірливо) встановлених 

законодавством". 

17-й пункт. Громадянин Неділько Олександр (в порядку денному 

Олексій) Прокопович, А-10146. Пропонується підтримати зазначений 

проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної 

ділянки слів "будівництво і".  

18-й пункт,  

 

  

   

  <---   10 Февраля  14 ч 55 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

громадянці Поболєловій Ірині Анатоліївні, А-22263.  

19-й пункт, це Пархомцю Степану Йосиповичу, справа 10644. 

20-й пункт, це передача Богачук Анні Миколаївні, справа А-14834. 

Комісія зазначений проект рішення відхилила. Також пропонується 

відхилити справу А-14834. 

21-й пункт, це передача у власність громадянам - членам сімей 

загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції у 

приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарчих будівель і споруд у с. Биківня у 

Деснянському районі міста Києва, справа А-22814.  

Проектом рішення передбачено передати 8 земельних ділянок 

площею по 0,10 га для будівництва, обслуговування житлових будинків, 

господарчих будівель і споруд громадянам - членам сімей загиблих 

(померлих) киян - учасників антитерористичної операції на сході України.  

Ці земельні ділянки  знаходяться в межах затвердженого детального 

плану території селища Биківня у Деснянському районі міста Києва.  
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Хочу нагадати, шановні колеги, що у 16-му році ми виділили, в першу 

чергу, 92 земельні ділянки для родин загиблих учасників АТО, 84 з них 

Київрада передала у приватну власність того ж року, решта через 

ненадання необхідних документів, не було передано рідним героїв. Зараз 

ми передаємо і ці 8 земельних ділянок сім"ям загиблих (померлих) киян - 

учасників антитерористичної операції на сході України. Дякую! 

Прокопів В.В.: Ви закінчили, Олександр Григорович? 

Міщенко О.Г.: Так.  

Прокопів В.В.: Колеги, прошу ваших зауважень. 

Будь ласка, Наталія Шульга!  

Володимир Назаренко, будь ласка! 

Назаренко В.Е.: ...Володимир, "Всеукраїнське об"єднання "Свобода". 

Я прошу окремо розглядати пункт 7-й, пункт 15-й, пункт 18-й, пункт 

20-й. І доречним я вважаю, враховуючи ситуацію, важливість, пункт 21-й 

так само окремо розглядати. 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Володимир Бондаренко! 

Бондаренко В.Д.: Також є прохання, шановні друзі, розглядати окремо 

пункт 7-й, я підтримую це саме, уже названий. А також пункт 16-й, там 

кадастрова справа є 7126, пункт 19-й, кадастрова справа 10644. Ці окремо 

просимо розглядати.  

Прокопів В.В.: Дякую! 

Бондаренко В.Д.: А 20-й. Прошу пробачення! 20-й пункт таким зняти, 

наскільки інформація прозвучала, він уже... 

Прокопів В.В.: 20-й просить пан Назаренко, однозначно будемо його 

розглядати окремо, зараз розберемось.  

Тетяна Іванівна! Меліхова з цього приводу?  

Будь ласка, Ольга Балицька!  

Балицька О.С.:  ...(нічого не чути) окремо розглядати. 13-й.  

Прокопів В.В.: 13-й. 

 

   

 

  <---   10 Февраля  14 ч 58 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Прокопів В.В.: Колеги, ніхто більше не записався. Отже, маємо 

можливість голосувати згаданий розділ за виключенням пунктів 7, 13, 15, 

16, 18, 19, 20 і 21. Нічиї зауваження не забув, колеги?  

За виключенням озвучених мною пунктів, колеги, ставлю на 

голосування. Визначаємось! 

Голосування: 
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За - 84, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Олександре Григоровичу, прошу окремої доповіді вашої по пункту            

7-му! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги, до вашої уваги 7-й пункт! Це про 

передачу громадянці Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, справа А-17952. 

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської 

ради з питань екології та питань дотримання законності, правопорядку та 

запобігання корупції. 

Є на ділянці житловий будинок загальною площею 202 кв. м, ділянка 

обліковується, відповідно до Генплану ділянка обліковується, за 

функціональним призначенням належить до території житлової садибної 

забудови, оскільки відсутній детальний план території, і є пропозиції 

підтримати зазначений проект рішення за умови виключення з цільового 

призначення земельної ділянки "будівництва і". 

Прокопів В.В.: Будь ласка, пане Назаренко, які зауваження до цього 

проекту? Чи Мірошниченко? 

Мірошниченку, будь ласка, включіть мікрофон! 

Мірошниченко І.М.: Шановне товариство! Як член екологічної комісії, 

а також як депутат фракції, яка прислуховується до громадськості, 

закликаю вас не підтримувати цей проект рішення, оскільки таким 

проектом рішення ми легалізуємо самобуд, який був введений в 

експлуатацію рішенням суду, і під це право власності зараз намагаються 

отримати земельну ділянку, до якої жодного відношення вказана 

громадянка не мала. 

До мене зверталися неодноразово громадяни, які контролюють цю 

ситуацію. Ця ситуація знаходиться, це місце розташування на околиці 

Біличанського лісу. Тому велике прохання від громадськості не 

підтримувати цей проект рішення! 

Прокопів В.В.: Колеги, ніхто більше не записався. Ставлю на 

голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 53, проти  - 10, утр. - 15. Рішення не прийнято. 

Олександре Григоровичу, прошу вашої доповіді по пункту 13-му! 

Міщенко О.Г.:  13-й пункт, це громадянин Вакуленко Микола 

Прокопович, 

 

 

    <---   10 Февраля  15 ч 01 м 28 с  ----   Другий   ---> 
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А-12934. (Повторно).  

На ділянці житловий будинок, загальна площа - 142 кв. м. Згідно з 

витягом з міського кадастру ділянка обліковується за заявником. Наказом, 

радгосп "Охотівський", 88-го року заявнику надавалася ділянка площею 

0,7 кв. м, 0,07 га. Відповідно до ДПТ Чапаєвка ділянка за функціональним 

призначенням належить до житлової і садибної забудови.  

Прокопів В.В.: Колеги, які зауваження по цьому проекту рішення? Ніхто 

не записався. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу 

визначатися!  

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 15. Рішення прийнято. 

Доповідь по пункту 15-му, будь ласка. 

Міщенко О.Г.: Це громадянці Гречці Наталії Миколаївні, А-22291. На 

ділянці житловий будинок площею 140 кв. м. Ділянка перебуває в оренді 

ТОВ "ДНІПРОВСЬКА РИВ"ЄРА" до 30-го року за цільовим призначенням для 

будівництва, експлуатації... (нерозбірливо) індивідуально-котеджної 

забудови.  

Орендар надав нотаріальну згоду на припинення права користування 

ділянкою. Людина купила будинок і оформлює... 

Прокопів В.В.: Назаренко, будь ласка! 

Назаренко В.Е.: Помилково. 

Прокопів В.В.: Помилково.  

Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. 

Визначаємось!  

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Рухаємося далі. Пункт 16-й. Ваша доповідь, Олександр Григорович! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги! 16-й пункт, це Селівановій Олені 

Геннадіївні, А-7126. Земельна ділянка використовується як город. 

Обліковується за громадянкою Дмитренко Ольгою Анатоліївною, мати 

заявниці, яка надала нотаріальну згоду на відведення. Від 2006 року. 

Частково обліковується... (нерозбірливо) надані в власність.  

На ділянці знаходиться паркан-сітка, встановлена Дмитренком, 

батьком заявниці, який він гарантує демонтувати.  

...(нерозбірливо) ділянка, на якій розташований житловий будинок, 

перебуває у власності родини заявниці.  

Прокопів В.В.: Дякую! Ніхто не записався, колеги! Ставлю на 

голосування. Визначаємось!  
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  <---   10 Февраля  15 ч 04 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 8. Рішення прийнято. 

Олександре Григоровичу, далі чотири пункти: 18, 19, 20 і 21. По черзі 

доповідь по цих пунктах, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги! 18-й пункт, це Поболєловій Ірині 

Анатоліївні, А-22263. 

Знову ж людина купила житловий будинок площею 194 кв. м. Є 

власність на підставі договору купівлі-продажу, оформлює собі земельну 

ділянку під будиночком. 

Прокопів В.В.: Ніхто не записався. Ставлю на голосування. Колеги, 

визначаємось! 

Голосування: 

За -  64, проти  - 0, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка!  

Міщенко О.Г.: ..(нерозбірливо) пункт. Колеги, це громадянин, 

Пархомцю Степану Йосиповичу, А-10644. 

Ділянка обліковується за громадянкою Пархомець Галиною 

Федорівною, дружиною заявника, яка надала нотаріальну згоду ще в 2007 

році. Суміжні земельні ділянки перебувають у власності заявника... 

Прокопів В.В.: Чи є зауваження, колеги? Не бачу. Ставлю на 

голосування. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Наступне! 

Міщенко О.Г.: 20-й пункт, це передача громадянці Богачук Анні 

Миколаївні, справа А-14834.  

Комісія зазначений проект рішення відхилила, але Департамент 

земельних ресурсів сам подав проект рішення на сесію. І є пропозиція 

відхилити проект рішення. 

Прокопів В.В.: Колеги, ставиться на голосування пропозиція комісії 

відхилити проект рішення, кадастрова справа А-14834, пункт 20-й. Ставлю 

на голосування. Голосуємо за відхилення проекту рішення, колеги! 

Голосування: 

За - 83, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне! 

Міщенко О.Г.: ...колеги,  це 21-й пункт, справа А-22814, селище 

Биківня. Вісім людей, учасників, сім"ї загиблих. Якщо по прізвищу, то це 

Онікієнко Олена Олегівна, Галва Денис Вячеславович,  Слобоженко Ольга 

Олександрівна, Голуб Олена Валентинівна, Данілова Наталія Леонідівна, 
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Ульяницька 

 

 

 

 <---   10 Февраля  15 ч 07 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Віра Валеріївна, Задоянчук Іван Лук"янович, Азарова Юлія Сергіївна. 

Родичі загиблих. 

Прокопів В.В.: Я правильно розумію, що ці всі люди в одній 

кадастровій справі?  

Міщенко О.Г.: Так.  

Прокопів В.В.: Колеги, чи є зауваження до зазначеного проекту 

рішення? Не бачу. Ставлю на голосування, колеги! Визначаємось! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Олександр Григорович! У вас доповідь по розділу 3.10. 

Міщенко О.Г.: Дякую! Шановні колеги! Розділ 3.10 розглядаємо, це 

надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою/поділу земельної ділянки. 

1-й пункт. Надання дозволу на розроблення технічної документації, 

справа К-26938. 

Наступне. Надання дозволу на  розроблення Пільганчуку Дмитру 

Анатолійовичу, справа К-23283. 

3-я це справа К-26414. Постійна комісія Київської міської ради 

відхилила вказаний проект рішення, оскільки земельна ділянка 

відноситься до озеленених територій, що резервуються для розвитку 

мережі зелених насаджень загального користування. Прошу підтримати! 

К-26414 відхилити! 

4-й пункт. Справа К-23836. Також комісія відхилила зазначений проект 

рішення.  

5-й пункт. К-25581. Також комісія відхилила зазначений проект 

рішення. 

6-й. К-25713. Комісія відхилила зазначений проект рішення. 

7-й пункт. Ільїній Наталії Геннадіївні. Справа К-24163. Комісія 

підтримала.  

8-й пункт. Москаленку Олексію Михайловичу. Проект рішення також 

підтриманий колегами від транспорту, зв"язку та реклами.  

Наступний проект рішення 9-й. К-25415. Також підтриманий колегами 

від транспорту. 

Наступний пункт. К-22371.  

Шановні колеги! Шановний Володимир Володимирович! Питання з 11-
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го по 60-те - це надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарчих будівель і споруд громадянам, членам 

сімей загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції. 

Всі ці земельні ділянки розташовані в межах затвердженого детального 

плану   
     

<---   10 Февраля  15 ч 10 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

території. Тому є пропозиція підтримати К-28362, Кириленко Ружані 

Володимирівні.  

Наступне, Малашок Дарині Віталіївні, К-28350. 

Наступний, 13-й, К-28308, Вовненко Аллі Олегівні. 

14-й, К-28296, це Бондаренко Марії Миколаївні. 

15-й, К-28315, це Дяченко Руслані Миколаївні. 

16-й, Аніщенко Марії Олександрівні, це К-28324. 

17-й, це К-28339, Волосевич Наталії Володимирівні. 

Римар Ірині Володимировні, К-28354.  

19-й, це К-28303, Бережній Ользі Володимирівні. 

20-й пункт, це Щуренко Ніні Федорівні, К-28357. 

21-й, Алієвій Жанні Вікторівні, К-28356. 

Хочу наступне, це Булаєвій Олені Василівні, К-28304. Пропонується 

підтримати проект рішення за умови внесення таких змін: у назві та по 

тексту проекту рішення слово "Булаєвій" замінити словом "Буслаєвій" у 

зв"язку з технічною помилкою. 

Наступне, 23-є, Кузьміній Зоряні Григорівні, К-28359. 

К-28360, це Юрченко Ганні Віталіївні. 

Воловик Вікторії Всеволодівні, К-28353. 

Гіндюку Олексію Олександровичу, К-28352. 

Горяйновій Світлані Михайлівні, це К-28351. 

Півоваренко Світлані Дмитрівні, К-28355. 

Лучко Наталії Михайлівні, К-28346. 

Пушняк Любові Сергіївні, К-28337. 

Костенко Ірині Михайлівні, К-28343. 

Малухіну Євгенію Костянтиновичу, К-28327. 

Пилипенку Євгену Ігоровичу, К-28316. 

Ідель Тетяні Василівні, К-28302.  

Воробйовій Тетяні Купріянівні, К-28361.  

Башняк Анастасії Романівні, К-28305. 

Момот Марії Ігорівні, К-28366. 

Дзех Ользі Олександрівні, К-28322. 
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Качуріній Лілії Євгенівні, К-28317. 

Безстрашній Ірині Олександрівні, К-28328. 

Батуріній Людмилі Теодозіївні, К-28325. 

Янчіцькій Людмилі Федорівні, К-28320. 

Грицай Наталії Миколаївні, К-28312. 

Чоп Роману Сергійовичу, К-28349. 

Тарасовій Віталіні Василівні, К-28348. 

Галві Еліні Анатоліївні,  

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 13 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

справа К-28464. 

Мостіпан Наталії Вікторівні, справа К-28358. 

Хачатрян Фаїні Володимирівні, справа К-28314. 

Власюк Юлії Олександрівні, справа К-28321. 

Посоховій-Кіреєвій Юлії Миколаївні, справа К-28309. 

Грішиній Анастасії Ігорівні, К-28313. 

Гриценко Марії Степанівні, К-28323. 

Недоводієвій Вікторії Петрівні, К-28311. 

Башкевич Інні Леонідівні, К-28310. 

Тороповській Тетяні Миколаївні, К-28299. 

Реуті Олені Іванівні, К-28319. 

Яценко Наталії Володимирівні, К-28306. 

Чабан Юлії Олександрівні, К-28370. 

К-28136, це Швець Тамара Василівна. 

Шановні колеги! Це всі громадяни, сім"ї загиблих, а також громадяни, 

які отримують земельну ділянку згідно зі створеним детальним планом 

території для сімей загиблих та сімей Небесної Сотні.  

Прошу підтримати, шановні колеги, зазначений проект рішення і 

зазначений розділ!  

Окремо прошу визначатися по справах: 3 - К-26414,   4 - К-23836,           

5 - К-25581, 6 - К-25713.   

Зазначені справи не підтримані комісією містобудування та 

архітектури. Прошу їх розглядати та голосувати окремо! Дякую! 

Прокопів В.В.: Зрозуміло! Дякую! 

Колеги, в кого ще які зауваження? Прошу записуватися! 

Будь ласка, Володимир Бондаренко! 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко. 

Я уважно слідкував за списком, який нам переданий. Тут є 

пропущено... Тобто не наголошено чи випадково, чи свідомо дві справи.  
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Одна з них, це 39... йде 59-й номер - Лепеха Оксана Іванівна, 28318. 

Просто пропущено. Про неї нічого не сказали. Чи зняли, чи де вона ділася? 

Ще є такий 48-й пункт, це стосовно Мостіпан Наталії Вікторівни, яка 

також тут числиться, і це є кадастрова справа, вона тут К-28358. Також 

пропущена. Якщо це випадково, то наголосіть на них і ми проголосуємо 

одразу.  

Питань до них у мене особисто немає, але чому вони пропущені? 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Прокоментуйте, Олександр Григорович! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги! Дійсно, може, я пропустив, тому хочу  

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 16 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

повторитися, саме також у цих справах, це ...48... Давайте 47, можу ще 

раз прокоментувати, це справа К-28358, Мостіпан Наталія Вікторівна, і             

59-й пункт, це Лепесі Оксані Іванівні, К-28318.  

Також прошу підтримати, шановні колеги! 

Прокопів В.В.: А на 48-й пункт звертав Володимир... 

Міщенко О.Г.: 48-й пункт... 

З зали: 47-й був... 

Прокопів В.В.: По 48-му немає зауважень, правильно я розумію? 

Дякую! 

Будь ласка, Костянтин Володимирович Богатов! З цього приводу? Не з 

цього!  

Колеги! Я правильно розумію, маємо можливість голосувати всі 

проекти рішень за виключенням 3-го, 4-го, 5-го і 6-го.  

Нічиї більше зауваження не пропущені?  

Ставлю на голосування зазначений підрозділ за виключенням пунктів 

3-го, 4-го, 5-го і 6-го. Прошу визначатись голосуванням! 

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Олександре Григоровичу, чи правильно я зрозумів, що по пунктах 3, 4, 

5 і 6 ви пропонуєте голосувати відмову в наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою? Правильно?  

Міщенко О.Г.: Відхилення ...(дуже тихо). 

Прокопів В.В.: Відхилення проекту рішення, відхилення клопотання! 

Зрозуміло!  

Колеги, ставлю на голосування проект рішення щодо відхилення 

клопотання К-26414, пункт 3-ій!  

Поясніть, будь ласка, Олександр Григорович, у зв"язку з чим! 
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Міщенко О.Г.: Шановні колеги! Це вільна земельна ділянка, нове 

надання. Оскільки зазначена земельна ділянка відноситься до озеленених 

територій, що резервуються для розвитку мережі зелених насаджень 

загального користування, комісія пропонує колегам відхилити проект 

рішення, справу К-26414. 

Прокопів В.В.: Дякую, Олександре Григоровичу! 

Ставимо на голосування. Визначаємось, колеги! 

Голосування: 

За - 77, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

4-й пункт, також пропонується відхилити, тому що це є вільна 

земельна ділянка. І комісія відхилила вказаний проект рішення та 

рекомендувала Департаменту земельних ресурсів зарезервувати 

зазначену земельну ділянку 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 19 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

для оформлення учасникам АТО. 

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 76, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Шоста земельна ділянка, справа К-25581.  

Також вільна земельна ділянка. Постійна комісія містобудування, 

архітектури та землекористування відхилила вказаний проект рішення та 

рекомендувала Департаменту земельних ресурсів зарезервувати земельну 

ділянку для оформлення учасникам АТО та підготувати проект рішення про 

відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.  

Прокопів В.В.: Це ви 5-й пункт доповіли? Правильно я розумію? 

Міщенко О.Г.: Так, точно. К-25581. 

Прокопів В.В.: 5-й пункт. Ставлю пропозицію пана Міщенка на 

голосування.  

Пані Шульга з цього приводу записана? Наталія Шульга з цього 

приводу записана? Виключіть. Там, де "мікрофон" пише. Дякую! 

Ставлю на голосування пропозицію Міщенка. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 83, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Наступний, це 6-й пункт, справа К-25713.  

Також комісія пропонує відхилити зазначений проект рішення, 
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оскільки вже рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 уже надано 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки іншій громадянці. 

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування зазначену пропозицію. 

Визначаємось, колеги! 

Голосування: 

За - 82, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Дякую! 

Міщенко О.Г.: ...Земельні питання. 

Прокопів В.В.: Дякую, що ви готові продовжити.  

Для того, щоб ви могли продовжити, потрібно внести пропозиції щодо 

порядку розгляду. 

Костенко просила слово з цього приводу. Будь ласка!  

Людмилі Костенко, будь ласка! 

Костенко Л.В.: Шановний Володимир Володимирович! Шановні 

депутати! Прошу змінити черговість і перенести останнє питання у розділі 

"Власність" на перше, тому що доповідачу конче необхідно на нараду. Це 

25-е, останнє питання у розділі "Власність", на перше. 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 22 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Прокопів В.В.: Пані Людмило, чи правильно я зрозумів, що ви просите 

25-й пункт у 2-му розділі поставити 1-м і розглянути його невідкладно 

зараз?  

Костенко Л.В.: Так. 

Прокопів В.В.: Колеги, я підтримую цю пропозицію. Мені здається, що 

в тих умовах, які зараз є, в голови району, районної адміністрації, є зараз 

чим займатися. Є прохання розглянути цей пункт, він у нас стоїть тут 

доповідачем, розглянути його і відпустити займатися справами району. 

Ставлю на голосування пропозицію пані Костенко. Прошу підтримати! 

Голосування: 

За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Я запрошую пана Цибульщака до трибуни для доповіді! 

Цибульщак О.Л.: Шановний Володимире Володимировичу! Шановні 

депутати! Комунальне підприємство "Оболонь-ліфтсервіс" створювалося 

для обслуговування ліфтового господарства району і систем сигналізації 

ліфтів. Але, на жаль, це підприємство в ринкових умовах не витримало 

конкуренції від підприємств інших форм власності і на сьогодні воно 

фактично не працює вже більше року.  
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За перше півріччя минулого року зафіксований збиток 506 тис., тому я 

прошу вас підтримати пропозицію про ліквідацію цього підприємства! 

Прокопів В.В.: Колеги, немає зауважень до цього проекту рішення? 

Ставлю на голосування. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Дякуємо вам за доповідь!  

Будь ласка, записаний Антонєнко Леонід! Готується Странніков Андрій. 

Антонєнко Л.В.: Шановний головуючий! Я звертаю увагу на те, що в 

нас у другому розділі питань власності є стратегічне питання управління 

містом, яке називається: щодо створення наглядових рад у комунальних 

підприємствах. Його чомусь записали після списання транспортного 

засобу. Це є питання першої частини. Я прошу змінити черговість і 

розглянути це питання прямо зараз, тому що воно є важливим питанням.  

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, уточніть, який пункт! 

Антонєнко Л.В.: Це пункт 2.7. 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 25 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Прокопів В.В.: 2.7.  

Ставлю на голосування пропозицію пана Антонєнка. Колеги, прошу 

визначатися! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Пане Леоніде, звідки вам зручніше доповідати? Запрошую до трибуни! 

Антонєнко Л.В.: Шановні колеги! Це надзвичайно важливе питання, 

яке стосується системи управління комунальним сектором господарства в 

місті Києві. Тому я прошу кілька хвилин вашої уваги.  

2 червня 16-го року Верховною Радою був прийнятий Закон "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління 

об"єктами державної та комунальної власності". 

Цим законом передбачено створення в комунальних підприємствах 

наглядової ради як органу управління, який контролює і спрямовує 

діяльність керівника підприємства.  

На виконання приписів цього закону 6 жовтня 16-го року Київська 

міська рада ухвалила рішення "Про організаційно-правові заходи щодо 

утворення наглядових рад". Цим рішенням ми надали департаменту 

доручення розробити підзаконні і законодавчі акти.  

Разом із департаментом наша профільна комісія з питань власності 

працювала кілька місяців і підготувала проект рішення, який ви сьогодні 
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будете голосувати. 

Цей проект рішення ухвалює два імплементуючих акта законодавства. 

Перше. Визначення критеріїв, відповідно до яких утворення 

наглядової ради є обов"язковим.  

Друге. Визначення кола питань, що належать до виключної 

компетенції наглядової ради.  

Це рішення не поширюється на два додаткових питання, які ми 

пропонуємо ухвалити пізніше, після того, як Кабінет Міністрів ухвалить 

власні розпорядження. Точніше так, 2 листопада ці розпорядження вже 

були затверджені на засіданні Кабінету Міністрів, але вони ще не 

опубліковані. Ми очікуємо на їх публікацію для того, щоб завершити цю 

розбудову законодавчих актів для імплементації цієї реформи. Це перше.  

Друге. Я хотів би звернути вашу увагу на документ, який називається 

"Стратегія рекомендацій організації з ОІСІДІ". Це європейська організація з 

розвитку та девелопменту... з розвитку та економічного розвитку. 

 

   

 

  <---   10 Февраля  15 ч 28 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Відповідно до цих рекомендацій держава повинна дати 

держкомпаніям операційну автономність для реалізації їхніх завдань та 

утримуватись від втручання в їх управління. А наглядові ради повинні мати 

широкі повноваження для визначення стратегії підприємства і контролю за 

її імплементацією.  

Цей мандат, колеги, включає призначення і звільнення керівника 

підприємства, а також встановлення розміру винагороди для нього, який 

повинен бути в довгострокових інтересах компанії.  

Члени наглядової ради, включаючи державних службовців, повинні 

бути відібрані, виходячи з їх кваліфікації, а обсяг їх відповідальності має 

бути однаковим незалежно від їх статусу.  

Ця реформа дозволить, по-перше, створити таку систему призначень 

керівництва комунальних підприємств, яка буде грунтуватися на 

винагороді за їх працю, яка є ринковою.  

І на відборі цих керівників, який буде відповідати ринковим вимогам 

та рівню їх професійності, а не політичній залежності від тих чи інших кіл 

політичних партій, які знаходяться у владі протягом того чи іншого періоду 

часу.  

Колеги, цей проект рішення робить крок вперед порівняно з тим 

проектом, або з тим рішенням, яке ми вже ухвалили з вами раніше, щодо 
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конкурсного відбору керівників комунальних підприємств.  

Я вам нагадаю, що за цим проектом рішення пропонується керівників 

призначати наглядовими радами. Порядок утворення самих наглядових 

рад сьогодні ми не голосуємо. 

Тобто цей проект рішення, він лише дозволить подивитися нам на 

коло тих комунальних підприємств, на які поширюватиметься ця нова 

процедура, а також на їх повноваження.  

Якщо ми отримаємо від вас мандат на поширення цієї реформи, її 

поглиблення, то ми й з вами будемо разом думати, який механізм ми 

покладемо в основу відбору членів наглядової ради.  

На моє глибоке переконання, члени наглядової ради повинні 

обиратися незалежними експертами, які є фахівцями на ринку 

хедхантингових послуг, рекрутингових, так званих, так, щоб ці експерти 

могли нам запропонувати кращих людей у відповідній галузі.  

Це є та ідеологічна основа, яка була покладена в основу цього 

рішення.  

І останнє, колеги, що я хотів би сказати. У пояснювальній записці на 

додаток 2-й є перелік тих компаній, які пропонуються, на які пропонується 

поширити ці вимоги. Там ви знайдете 25 компаній. Але меру ми 

пропонуємо надати повноваження своїм 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 31 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

рішенням, яке має бути схвалено нашою радою, скоротити цей 

перелік з огляду на те, що те або інше підприємство може не мати той 

вплив на життєдіяльність міста, який є основою для включення цих 

компаній у цей перелік.  

Це приблизний перелік, колеги! Він відповідає тим критеріям, які ми 

вам сьогодні пропонуємо. Але ми також пропонуємо меру протягом 30-ти 

днів опублікувати точний перелік тих компаній, на які поширюватиметься 

це положення відповідно до тих критерій, які ми розробили. 

Два слова про ці критерії. Вони зрозумілі і вони дозволяють охопити 

лише найважливіші компанії міста.  

Про які критерії йде мова? Ці критерії ми уточнили на підставі 

пропозицій, які ми отримали від Департаменту комунальної власності, і ми 

погодилися з усіма їх пропозиціями. 

Колеги! Я ці критерії вам пропоную для обговорення. 

Перше, обсяг бюджетних призначень, отриманих підприємством за 

два повні календарні роки поспіль, перевищує 100 млн. грн у кожному 

році. Обсяг доходу від реалізації товарів, робіт, послуг - 100 млн. грн. 
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Балансова вартість основних фондів - 1 млрд. грн. Кількість працівників 

має перевищувати 300 осіб протягом ...  станом 31 грудня двох років 

поспіль. 

Підприємство є балансоутримувачем майна комунального ринку за 

умови, що кількість працівників такого підприємства перевищує 50 осіб.  

І останнє, під ці критерії підпадає досить багато управляючих компаній 

і компаній, які  є консультативно-діагностичними центрами і центрами 

медико-соціальної допомоги. 

Ми пропонуємо на цих компаніях не створювати наглядові ради, а 

лише на тих з них створювати, де є найбільша кількість працівників.  

Колеги! Коли ми з вами кажемо про те, що в нас є негаразди з нашими 

парковками, коли ми з вами кажемо про те, що в нас є незрозуміла 

стратегія розвитку наших таких компаній, як КЖСЄ, як комунальні ринки, 

як інші компанії, які потрапили до цього переліку, то ми очікуємо, що 

будуть наглядові ради, які складатимуться з трьох осіб, в яких більшість 

буде незалежні члени наглядової ради, які зможуть нам з вами 

запропонувати стратегію цих компаній, визначити, які там є проблеми, в 

цих компаніях, чому вони генерують збитки нам замість прибутку, 

запропонують пропозицію щодо приватизації тих або інших компаній... 

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, перепрошую, що 

 

   

 

 

  <---   10 Февраля  15 ч 34 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

перебиваю вас. Майже вичерпаний ваш ліміт 10 хвилин. Прошу 

завершувати. 

Антонєнко Л.В.: Так, у мене є ще дві хвилини, я хочу завершити. 

Ми з вами як депутати не можемо зазирнути в кожну компанію і 

подивитися, які в неї є проблеми і як ці компанії мають розвиватися 

надалі.  

Ці задачі мають стояти перед наглядовими радами, які складатимуться 

з експертів, які отримуватимуть ринкову заробітну плату за їх послуги в цих 

компаніях.  

Ця ідеологія покладена в основу реформи державних підприємств 

великих, ви знаєте. Ми пропонуємо поширити цю реформу і в місті Києві. 

Тому я прошу вас підтримати і готовий відповісти на ваші запитання.  

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Буділов! Готується Осадчук. 

Буділов М.М.: Михайло Буділов, фракція "Свобода".  
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Ну, по-перше, хочу подякувати за такий фахово підготовлений проект 

рішення. Ми його на комісії дуже тривалий період часу розглядали, більше 

ніж півроку, вносили правки, були запрошені також представники 

центральних органів виконавчої влади, які вже на своєму особистому 

досвіді знають як створюються ці наглядові ради на державних 

підприємствах.  

Безпосередньо, я хочу сказати, що контроль за діяльністю 

комунальних підприємств у місті Києві є дуже важливий. Адже в нас є такі 

великі комунальні підприємства як "Київський метрополітен", 

"Київпастранс", "Київтранспарксервіс", де обсяг коштів, які... прибутків, які 

отримують ці комунальні підприємства, становить десятки мільйонів 

гривень. Безпосередньо, фахові управлінці, які туди можуть зайти, ці 

комунальні підприємства, зможуть дати стратегію йому і вирішувати ті чи 

інші питання. Прошу від фракції, будь ласка! 

Ще я хотів сказати, що дуже важливо є призначення керівників на цих 

комунальних підприємствах. Дійсно Київська міська рада затвердила 

конкурсний відбір на посаду керівників комунального сектора економіки. 

Ми зараз бачимо, що, на жаль, міська влада не проводить так належно 

конкурси, як вона зобов"язана була їх проводити до цього рішення, яке 

стало рішенням.  

Тому, я впевнений, що наглядові ради зможуть зробити це набагато 

ефективніше. Я впевнений, що, прийнявши такий проект рішення, ми не 

будемо щоквартально, а зараз це відбувається ще й частіше, створювати 

тимчасові контрольні комісії в Київській міській раді по перевірці 

комунальних підприємств, наприклад, як ми створювали по "Київському 

метрополітену" та по інших. Тому що наглядові ради, їх основна функція - 

це функція контрольна, і вони будуть зобов"язані контролювати цю всю 

діяльність і нам безпосередньо потім доповідати. 

Тому, дякую за проект рішення! Фракція "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода" буде його підтримувати і також будемо долучатися, коли 

будемо затверджувати склад наглядових рад. Дякую! 

Антонєнко Л.В.: Дякую, Михайло! Я хотів у розвиток цих ідей 

 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 37 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

наголосити. 

По-перше, що сьогодні обрання керівників комунальних підприємств 

відбувається в тій конкурсній процедурі, яка, на наш погляд, не є 

досконалою. 



79 

Ми вважаємо, що пошук керівника і визначення рівня його 

винагороди, що найважливіше, на мій погляд, має відбуватися і за участі 

цієї наглядової ради, яка складатиметься із експертів і незалежних 

фахівців. Вони працюють у наглядових радах не на постійній основі. Вони 

працюють, як ми з вами тут працюємо, виробляючи політику управління 

містом в цілому, але в кожного з нас є постійне місце роботи, де ми 

заробляємо гроші на життя. Так? Так само за цією самою моделлю будуть 

управлятися комунальні підприємства, там будуть фахівці, які частину 

свого досвіду, частину свого часу будуть присвячувати цій роботі, яка, втім, 

не повинна бути громадською роботою. Вона повинна оплачуватися на 

ринкових підставах. 

Колеги! Коли сьогодні ми порахували середній дохід - заробітна 

платня разом з усіма надбавками, яка є в керівників комунальних 

підприємств, складає 179 тис. грн на рік, то це є, колеги, глузуванням 

здравого глузду, здорового глузду. Тому що не може компанія з оборотом 

декілька мільярдів гривень управлятися особою, яка отримує 170 тис. грн 

на рік, і ще це не враховує оподаткування, заміну самого податку цього.  

Давайте зробимо цей крок! Я ще раз нагадую, що це рішення не 

набуває чинності сьогодні, це рішення набуде чинності одночасно з 

іншими актами законодавства, які ми опрацюємо і будемо вам пізніше 

надавати на розгляд. Тому, якщо ми колись підтримали розпорядження 

для департаменту створювати цю систему, ми попрацювали на підставі 

вашого рішення, то було б дуже нелогічним, якщо б ми сьогодні не 

ухвалили це рішення. 

Прошу підтримати! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Андрій Осадчук! Вадим Сторожук готується. 

Осадчук А.П.: Шановні колеги, шановний доповідачу! Одне уточнення 

з мого боку! Ви презентували це як пропозицію! Я хочу підкреслити, що 

цей проект рішення є реалізацією однієї з ініціатив Рамкової програми 

управлінських реформ і заходів запобігання корупції, яку ми з вами 

прийняли 8-го грудня, яка вже набула чинності з 7-го лютого цього року. 

Тому ми фактично рухаємося по дорожній карті, яку ми самі для себе 

прийняли, управлінських реформ. І, власне, це рішення треба приймати, 

треба починати цю роботу, а далі, безумовно, ми його будемо 

вдосконалювати, вже виходячи з практики. Дякую! 

 

   

 

  <---   10 Февраля  15 ч 40 м 28 с  ----   Другий   ---> 
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Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Вадим Сторожук! Готується Володимир Левін. 

Сторожук В.П.: Леонід Васильович, абсолютно ми в комісії це 

опрацьовували. Були зауваження особисто з мого боку як людини, яка має 

відношення до комунального управління в місті. 

Але я хочу нагадати для вас як для юриста, людини освіченої і 

досвідченої, що є відповідність до Господарського кодексу - стаття 78-ма, 

де передбачено порядки і цими порядками передбачено те, що... далі 

закликаю колег звернути увагу, наша з вами відповідальність і компетенція 

якраз управляти цими підприємствами, але, крім того, там 

відповідальність є по порядках по відповідних. 

Так ось, до повноважень Київської міської ради належить 

затвердження порядку утворення наглядової ради та встановлення вимог 

до незалежних членів наглядової ради комунальних підприємств.  

Коли ми зараз голосуємо, скоріш за все, то питання виникає 

послідуючого кроку. Я пропонував створити, сфокусуватися на тих 

підприємствах, які є, список створити і по кластерному типу їх розподілити.  

Перше питання, яке виникне, це дефіцит кадрів. Воно вже є, це 

питання. Ми йдемо зараз із порушенням процедури, тому що ми 

приймаємо декларативного характеру документ і будемо мати на підставі 

скандали і суди, і, можливо, навіть рейдерські захвати, тому що є трошки 

регулювання Господарським кодексом, як мінімум, Леонід Васильович! 

Дякую! 

Антонєнко Л.В.: Сьогоднішнє рішення не є декларативним. 

Сьогоднішнє рішення дозволяє нам подивитися на перелік тих компаній, 

які ми отримаємо внаслідок застосування цих критеріїв. Вони мають бути 

опубліковані КМДА протягом 30 днів, і ми мусимо подивитися: чи це 

великий перелік, чи дійсно кожна компанія, яка в цьому переліку буде 

включена, заслуговує на те, щоб бути створеною там наглядова рада. І далі 

мер може вийти сюди до нас з пропозицією про виключення з цього 

переліку, коли він буде зрозумілий, будь-яких тих компаній, які він вважає 

за потрібне, але він має запропонувати нам причини, з яких він пропонує 

здійснити це виключення, а ця причина... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Зрозуміло, пане Леоніде! Дякую! 

Будь ласка, Володимир Левін! Готується Володимир Бондаренко. 

Левін В.І.: Я думаю, що це революційне рішення, тому що депутати 

сьогодні відсторонилися від дії частини комунальних підприємств.  

Є історичні факти, які були ще в 30-х роках у Германії, коли було два 

основних меседжи - це "золота акція" і "обід", обід зі своїми 

сотрудниками.  
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Для чого це було потрібно? Для того, щоб була комунікація та 

контроль. Контроль зі сторони держави як "золота акція", а комунікації - 

це обід, який буде з працівниками.  

Тому, я думаю, що це рішення дасть можливість 

 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 43 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

нашим підприємствам сьогодні з помощью нас продвинути дуже 

бистро і, можливо, нашу комунальну промисловість і виконання нами 

послуг.  

Прокопів В.В.: Дякую, пане Володимире! 

Володимир Бондаренко! Готується Алла Шлапак. 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". Я хочу від 

фракції! 

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Бондаренко В.Д.: Шановний Леоніде Васильовичу! Проект дійсно 

дуже серйозний, глибокий. Але я хотів би, щоб, перше, ви повідомте нам, 

чи була якась рецензія, чи якийсь розгляд на реанімаційному пакеті 

реформ. Є така громадська організація, яка сьогодні впливає на деякі 

рішення з точки зору оцінки громадськості цього рішення. Якщо була  - це 

добре, якщо не була - треба це зробити обов"язково, можливо щось 

поправити. 

І друге питання у зв"язку з цим. Ми всі є свідками, або багато є 

свідками, коли систему наглядових рад замінила система "смотрящих". От, 

Леонід Михайлович дуже активно, відомий вам Леонід Михайлович, дуже 

активно розвивав цю систему. Його донька Христина була смотрящою за 

пенсіонерами, син Степан був смотрящим за тендерами, там, зять Чуб - за 

майном, Супруненко - за землею і так далі.  Тобто кожна галузь міського 

господарства і її комунальні підприємства були під смотрящими. Наглядові 

ради тим часом формувалися однобоко.  

Так от, мене цікавило б, щоб реанімаційний пакет реформ разом з 

вами якраз уточнив цю систему, так щоб ми впливали на головні наглядові 

ради комунальних підприємств з точки зору об"єктивної, а не партійної 

присутності там, і оцінки їх діяльності, і коригування. 

Чи є ця нотка або ця тенденція закладена у вашому проекті? Він 

дійсно різнобокий, ми його будемо підтримувати, але це треба мати на 

увазі, про те, що я сказав. Дякую! 

Антонєнко Л.В.: Дійсно ми проводили консультації з реанімаційним 

пакетом реформ. І за їх наполяганням ми включили до цього проекту 
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рішення пункт, що він не набуває чинності окремо від інших порядків. 

Таким чином, ми досягаємо комплексного регулювання, яке набуде 

чинності в один день. Це перше. 

Друге, цим проектом рішення ми не створюємо, якщо бажаєте, 

жодного нового регулювання. Ми переносимо з Господарського кодексу 

повноваження наглядових рад у тому вигляді, які вони в кодексі 

сформульовані, і пропонуємо почати дискусію щодо того, які саме компанії 

мають бути включені до периметру цієї реформи. Мер має опублікувати і 

має запропонувати скорочення цього переліку, якщо він має для того 

якийсь резон. Тому ми дякуємо реанімаційному пакету реформ за 

долучення!  

  <---   10 Февраля  15 ч 46 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

Я приходив до них, виступав з доповіддю, запрошував їх експертів. До 

нас прийшли заступники міністрів економіки, заступники міністрів 

транспорту, інфраструктури, керівник "Укрпошти", який був обраний за 

конкурсною процедурою, який очікує на створення наглядової ради 

"Укрпошти", оскільки він переконаний, що покращення стандартів 

корпоративного управління на його підприємстві дозволить залучити 

"Укрпошті" необхідні кредитні ресурси.  

Усі ці консультації були проведені на широкій основі і дякую вам за 

підтримку! 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Будь ласка, Алла Шлапак! Готується Ярослав Діденко. 

Шлапак А.В.: Пане Леоніде, у мене декілька запитань, я буду коротко.  

Перше запитання. Я, наскільки почула, метою проекту рішення по суті 

є отримання списку комунальних підприємств, які мають, там, 

відповідають тим критеріям, які вказані.  

Чи необхідно було робити проект рішення? Чи просто можна було 

зробити депутатський запит, чи спільний, і так далі, для того, щоб це 

отримати?  

Далі. Я нагадаю, колеги, у нас тут є така звичка створювати тимчасові 

контрольні комісії, робочі групи. Я нагадаю, що ще в минулому скликанні і 

в цьому скликанні вона була пролонгована, робоча група, яка займалася 

вивченням діяльності комунальних підприємств міста Києва з метою 

оптимізації їх діяльності, закриття тих, які неефективні, оптимізації роботи 

тих, які існуючі. Нуль сьогодні, результат роботи.  

Чи можливо не всі про це знають і це рішення є результатом роботи 

цієї робочої групи, до якої, я пам"ятаю, тут йшли баталії, хто увійде, хто, 

яку принесе користь. 



83 

Те, що стосується самого проекту рішення. Ви сказали дуже правильно 

про професійність тих людей, які будуть працювати в наглядових радах.  

Скажіть, будь ласка, як саме буде визначатись? І хто буде визначати 

професійність цих наглядових рад? І хто буде фінансувати? 

Тому що в рішенні написано, що це буде фінансуватися за згодою, там, 

того комунального підприємства, де буде створена така наглядова рада. 

Чи правильно це? 

І ще одне питання. Тут вказані комунальні підприємства, які 

підпорядковані Київській міській раді, підпорядковані Київській міській 

державній адміністрації. Що буде відбуватися з комунальними 

підприємствами, які підпорядковані районним державним 

адміністраціям?  

Зокрема, мене турбують комунальні підприємства, які підпорядковані 

РДА, які сьогодні здійснюють харчування дітей в школа і в садочках, які 

сьогодні є предметом уваги з боку Генеральної прокуратури, батьківської 

громади і так далі.  

Тому в мене особисто дуже багато питань до цього проекту рішення 

саме з цієї точки зору, хоча в цілому йде, напевно, правильно. Але дуже 

хочеться, що ми не наламали в черговий раз дров. Дякую! 

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, вам можливість мати заключне слово і 

будемо переходити до голосування. 

Антонєнко Л.В.: Я дякую за це запитання колегу! 

Дивіться, затвердження цих критеріїв - це є обов"язок 

 

   

 

  <---   10 Февраля  15 ч 49 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Київської міської ради відповідно до закону.  

Ми, звичайно, отримали перелік тих підприємств на підставі 

депутатських запитів і склали цей довідковий перелік, він у вас є, він 

розданий, це додаток 2 до пояснювальної записки. Він є і ви можете на 

нього подивитися, але він не є офіційним. Наша мета полягає в тому, щоб 

зробити цей перелік офіційним і готуватися до включення, до створення в 

відповідних комунальних підприємствах наглядових рад. Це відповідь на 

ваше перше запитання. 

Відповідь на друге запитання. Чи будуть  туди включені інші 

підприємства, які сьогодні не є в цьому переліку? Це, колеги, залежить від 

нас. Моя мета була сконцентрувати тут найбільші компанії. Тут є цифри 

відповідні, в пояснювальній записці. 

Дивіться, сьогодні запропонований перелік охоплює, колеги, 47,61% 
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відповідно від сукупної вартості активів і сукупної суми реалізації товарів, 

робіт, послуг усіх комунальних підприємств міста Києва. 47,61 відповідно. 

Тобто більш ніж половина, 25 компаній охоплюють більш ніж половину цих 

показників. Ми намагалися сконцентрувати зусилля реформи, сфокусувати 

їх, не розпорошувати.  

Останнє. Я не буду приховувати від вас, що заробітну платню і 

наглядові, і члени наглядових рад, і керівник наглядо... і керівник 

підприємства отримуватиме від, власне, підприємства, і вона має бути 

ринковою. Якщо вони будуть працювати на суспільних засадах або майже 

безоплатно, то реформа ця ніколи не буде мати успіху, і я під таку 

реформу підписуватися не буду. Це мають бути професіонали, яких мають 

шукати на ринку рекрутингової агенції, які нам мають допомагати в цьому, 

а ми маємо сплачувати їх послуги. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Антонєнко, за грунтовну доповідь! Ставлю 

на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 48, проти - 1, утр. - 18. Рішення не прийнято. 

Покажіть по фракціях, будь ласка!  

Колеги, записані наступні, Свириденко... 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 52 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

(Нерозбірливо). Странніков!  

Немає пропозицій. 

Страннікову включіть мікрофон, будь ласка! 

Странніков А.М.: Шановні колеги! Є пропозиція зараз розглянути 

розділ 3.4, а саме: продаж і надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

Оскільки в бюджеті міста Києва на цей рік ми запланували 

надходження від продажу землі 250 млн., але аналогічний план минулого 

року не був виконаний.  

І враховуючи те, що два місяці Київська міська рада не розглядала 

подібні питання, накопичились уже відповідно ті справи, які вже 

найближчим часом можуть принести нам до бюджету достатньо суттєві 

надходження. 

Тому розділ важливий, є пропозиція зараз розглянути його, 3.4.  

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування пропозицію пана Страннікова. 

Прошу визначатись! 

Голосуємо, колеги! 

Голосування: 
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За - 60, проти - 0, утр. - 10.  

Оскільки для... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Прошу?  

Я, з вашого дозволу, оголошу результати голосування. 

За - 60, проти - 0, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Кутняку, будь ласка, мікрофон! 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! Давайте тоді все-таки дотримуватись 

порядку денного, або розставляти тоді все-таки також правильно 

пріоритети. 

От я можу зазначити, ви всі свідки, що в нас зараз у кулуарах другий 

день поспіль знаходиться громада. Їхнє питання також безмежно важливо. 

Тому давайте також, у мене тоді пропозиція, безпосередньо давайте також 

перенесемо, люди другий день стоять, чекають.  

Навіщо зараз тасувати, так змішувати порядок денний?  

Прокопів В.В.: Пане Святославе, я змушений ставити на голосування 

пропозиції депутатів, які вносяться. Якщо у вас є якісь пропозиції, будь 

ласка, записуйтесь, я їх обов"язково внесу.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Уже не можна.  

Уже прийняли рішення, розглядаємо згаданий розділ, після цього 

записуйтесь, я обов"язково надам вам слово.  

Колеги, ми з вами проголосували щодо зміни черговості.  

Я прошу Олександра Григоровича, доповідь по підрозділу 3.4 у 

третьому розділі, а саме: про продаж і надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки. Будь ласка!  

Міщенко О.Г.: Дякую, Володимир Володимирович!  

І тому, шановні колеги, до вашої уваги розділ 3.4.  

Це першим пунктом, 

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 55 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

це справа Є-1354.  

Є пропозиція підтримати проект рішення, враховуючи рекомендації 

постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 

та регуляторної політики та постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, а також управління правового 

забезпечення за умови виключення з цільового призначення земельної 

ділянки слова "будівництво". Є-1354, продаж. Надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки. 
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2-м пунктом, це... 

З зали: (Нічого не чути). 

Міщенко О.Г.: По черзі? 

Прокопів В.В.: Колеги, по згаданому проекту рішення є в когось 

зауваження?  

Назаренко! 

Назаренко В.Е.: Шановний Володимир Володимирович! Від фракції, 

будь ласка! 

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Назаренко В.Е.: Ми зараз перейшли до розділу вже, що стосується 

містобудування. Це не є приватні фізичні особи, це не є садові ділянки. Це 

є вже серйозні питання, в тому числі, продаж земельних ділянок. Тобто 

місто втрачає контроль над цією землею назавжди.  

Я в залі зараз не бачу суб"єкта подання, це голову Департаменту 

містобудування та архітектури. Головного архітектора міста Києва.  

Я, наприклад, не впевнений по тій аерофотозйомці, що нам варто ту 

маленьку ділянку в кілька, вибачте мене, соток на Оболоні назавжди 

втрачати з контролю міста і продавати, а не, наприклад, здавати в оренду.  

Пояснюю, яка причина. Це досить мала споруда і невідомо які потреби 

містобудівні в майбутньому, через 20-30 років. Можливо, там треба буде, 

враховуючи перенаселеність, влаштувати публічний простір, можливо, там 

треба буде розмістити інші соціально важливі об"єкти публічного доступу. 

Можливо, там треба буде сквер зробити через те, що є проблема з 

киснем, є проблема із зеленими зонами в Києві. І такі маленькі клаптики 

землі продавати, коли місто в перспективі за 20-30-40 років отримає 

набагато більше вигоди від орендної плати, ніж один раз продавши 

земельну ділянку.  

Ще раз повторюю, без головного архітектора точно давати відповіді на 

такі питання неможливо. Прошу зараз запросити головного архітектора і 

далі тільки переходити до розгляду даного розділу. (Оплески). 

Прокопів В.В.: Пане Назаренко, дякую вам! У нас головний архітектор 

запрошений. Він прийде доповідати в пункті різному.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: З цього приводу... Це питання, яке стосується 

землекористування. В нас є доповідач і співдоповідач, це голова 

профільної  

 

   

  <---   10 Февраля  15 ч 58 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

комісії, керівник Департаменту земельних ресурсів.  
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З приводу того, якщо доведеться місту щось робити з цією земельною 

ділянкою для суспільних потреб, я хочу звернути вашу увагу, що на цій 

земельній ділянці знаходиться майно, яке знаходиться в приватній 

власності. У будь-якому випадку тоді місту потрібно буде вирішувати 

питання з майном, відповідно буде вирішуватись і питання з земельною 

ділянкою. 

Колеги, ніхто більше не записався до обговорення по зазначеному 

проекту рішення. Ставлю його на голосування. Прошу визначатися! З 

зауваженнями комісії! 

Голосування: 

За - 59, проти  - 9, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: 2-м пунктом, це надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки, саме проведення експертної грошової оцінки, 

Є-1384. 

Хочу також зазначити, що висновки Департаменту містобудування та 

архітектури від 01.12.2016 року є позитивними. Надання дозволу! 

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування зазначений проект. 

Визначаємось! 

Голосування: 

За - 66, проти  - 8, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: ... на проведення експертної грошової оцінки, справа          

Є-1364. 

Прокопів В.В.: Колеги, записалася з цього приводу Меліхова? 

Мірошниченко з цього приводу? 

Будь ласка, Ігор Мірошниченко! 

Мірошниченко І.М.: Ігор Мірошниченко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Шановне товариство! Хочу звернути вашу увагу! Колеги-депутати, хочу 

звернути вашу увагу, мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться 

прямо в центрі Києва, - провулок Кутузова.  

Я навмисно виїхав на місце, подивився, що там знаходиться. Там 

знаходиться будівля, яка дуже нагадує малу архітектурну форму. У якій 

спосіб отримано право власності на цю будівлю? Очевидно, сумнівів 

немає, що через суди!  

Ця будівля не використовується зараз у холодну пору року, тому що 

вона є сезонною. Але, якщо ми продамо земельну ділянку, то, повірте, там 

виросте капітальна споруда, яка забере, до речі, частину зеленої зони, яку 

сьогодні вона займає, але її можна ще якось спробувати демонтувати, тим 
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більше, що у влади ж був досвід, як демонтувати на Політесі будівлі, які 

мають ніби право власності, але зареєстровані через суд.  

 

   

 

  <---   10 Февраля  16 ч 01 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Так, а чому ми подвійні стандарти тоді застосовуємо? Значить, на 

Політесі ті, хто зареєстрував право власності через суд, ми зносимо, а на 

Печерську даємо землю купити... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую!  

Андрєєв з цього приводу? Не бачу Андрєєва. З цього приводу?  

Будь ласка, Андрій Андрєєв! 

Андрєєв А.С.: Шановний Ігоре! Ну, з приводу Політеха, то я хочу вам 

сказати, що там право власності вони отримали пізніше, а коли 

проводилися демонтажі, то вони неправильним шляхом пішли і вони 

заборонили Департаменту благоустрою демонтувати. В них була заборона 

на демонтаж. Тому тут приклад приведений неправильно. Тому, я думаю, 

що немає причин звинувачувати владу в якихось подвійних стандартах. 

З зали: (Нічого не чути).  

Прокопів В.В.: Зрозуміло, пане Ігоре!  

Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. 

Визначаємось! 

Голосування: 

За - 56, проти - 8, утр. - 15. Рішення не прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: 4-й пункт, це надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки, Є-1233. 

Прокопів В.В.: Назаренко з цього приводу? Будь ласка! 

Назаренко В.Е.: Я прошу спочатку доповісти проект рішення, 4-й пункт, 

а потім по ньому буду задавати питання.  

Прокопів В.В.: Будь ласка! 

Міщенко О.Г.:... (Нічого не чути) експертної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,05 га для реконструкції гаража під офісною будівлею на 

вулиці Краківській, 7 Дніпровського району міста Києва, що підлягає 

продажу громадянину Гудзю Юрію Геннадієвичу. На земельній ділянці 

розташований гаражний... (нерозбірливо) загальною площею 120 кв. м, 

який перебуває в власності заявника на підставі рішення Дніпровського 

районного суду від 7-го року. Висновок архітектури щодо можливості 

продажу ділянки позитивний.  

Прокопів В.В.: Дякую!  
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Будь ласка, Назаренко! Готується Меліхова. 

Назаренко В.Е.: Шановні колеги, ми знову продаємо, наголошую, що 

не тимчасово надаємо в користування шляхом оренди комунальні 

земельні ділянки, а продаємо назавжди зі своєї власності земельну 

ділянку внутрішньоквартальну. 

Володимир Володимирович, від фракції, будь ласка! 

Я тільки що відкрив...  

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка!  

Назаренко В.Е.: Як називається розділ 3-й, який ми зараз 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 04 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

розглядаємо. Він називається "Про питання містобудування та 

користування". Доповідачі Міщенко Олександр Григорович і Поліщук 

Олексій Григорович.  

Чомусь я не бачу в доповідачах головного архітектора міста Києва, 

хоча розділ звучить "Про питання містобудування".  

Ви мені, будь ласка, скажіть, хто зараз уповноважений відповідати? 

Хто є спеціалістом у цьому залі для того, щоб відповідати на містобудівні 

питання стосовно того, яке бачення головного архітектора, можливо, мера 

міста Києва, щодо розвитку цієї території, що планується там згідно з 

концепцією проекту Генерального плану 2025 на тих територіях. Які 

ф"ючерні генеральні плани, які концептуальні розробки розвитку даних 

територій.  Можливо та поверховість забудов завелика чи занадто 

маленька, можливо треба міняти транспортно-пішохідну схему, можливо 

не вистачає інших речей, досить серйозних, містобудівних. 

Ми зараз назавжди продаємо земельні ділянки без головного 

архітектора міста Києва. Я повторюю свою пропозицію. Зараз відкласти 

розділ, настільки важливий, про такі землекористування і перейти до 

розгляну наступного, який не пов"язаний з важливими містобудівними 

питаннями. Наприклад, повернутися до розділу власності.  

Прокопів В.В.: Пане Назаренко, з усією повагою великою до вас, хочу 

вам наголосити на кілька важливих моментів.  

Перше. Дійсно ви правильно читаєте. В цьому розділі є питання 

містобудування і питання землекористування. Там, де питання 

землекористування, ви маєте доповідачами директора профільного 

департаменту і голову профільної комісії. Це перше.  

Там, де будуть питання, які повинен доповідати головний архітектор, 

він там буде вказаний доповідачем.  

Наступне. На даний момент ми не продаємо земельну ділянку, а якщо 
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ви уважніше прочитаєте, мова йде про дозвіл... Надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки для того, щоб ми могли оцінити 

цю земельну ділянку і зрозуміти, що саме нам вигідніше для міста: чи її 

продати і отримувати земельний податок, чи здавати в оренду. Це питання 

землекористування тільки  тому, що  людина, яка володіє майном на цій 

земельній ділянці, яка знаходиться в її приватній власності, подала згідно з 

чинним законодавством України документи і має на це право. Мала там 

поверховість, велика, ніхто, навіть головний архітектор міста, не має права 

коментувати цю ситуацію. Так само, як ніхто не має права коментувати 

велика в вас квартира чи маленька, чи потребує вона якихось питань. 

Ви до мене зверталися, щоб я вам відповів. Мені здається, я зміг вам 

дати відповідь на 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 07 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

ті питання, які ви задавали.  

Будь ласка, Тетяна Меліхова! Готується Олексій Новіков.  

Меліхова Т.І.: Меліхова, "Батьківщина". 

Шановні колеги, пропоную утриматись від голосування, принаймні 

фракція, фракція "Батьківщина", це зробить.  

Я хочу сказати, що дійсно внутрішньоквартальна територія, людина 

незаконно спочатку побудувала гараж, ввела в експлуатацію рішенням 

суду і потім надбудувала другий поверх, і ввела принаймні раніше, 

наскільки я пам"ятаю, бо звертались люди, як нотаріус там офіс зробила, 

120 метрів гараж, вчитайтеся. А саме головне, що для чого? Ще й для 

реконструкції цього незаконно побудованого гаража.  

Пропоную утриматись від голосування, або відхилити. Дякую!  

Прокопів В.В.: Дякую, Тетяна Іванівна! 

Олексій Новіков! Готується Святослав Кутняк. 

Новіков О.О.: Дякую за слово!  

Прошу підтримати цей проект рішення. Це мій мажоритарний округ. Я 

знаю особисто пана Гудзя, його дружина є директором школи, в якій я 

навчався. 

Хочу сказати, що дійсно ця будівля знаходиться у приватній власності і 

заявник має право по закону відводити земельну ділянку. Вона 

знаходиться в охайному стані. 

Тому я вважаю, що є сенс. Вони і так цією ділянкою користуються, 

нехай зможуть її викупити. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Святослав Кутняк! Готується Олександр Міщенко. 
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Кутняк С.В.: Знаєте, шановні колеги, я б хотів почути якусь фахову 

дискусію, чому ми повинні це підтримати і не підтримати. 

Коли ми чуємо, що дружина цього Гудзя була директором певного 

депутата і цей аргумент повинен бути для нас, щоб ми це підтримали, 

тому що він знає, я вважаю, що це, як мінімум, неправильний такий 

аргумент і краще взагалі утримуватись від таких висловів.  

По-друге, шановні колеги, в нас зараз і так місто Київ забудовується. І 

забудовується якраз новою мулькою під так звану реконструкцію: коли з 

одного КП передають на інше КП під реконструкцію і зноситься повністю 

будівля. Це називається реконструкція.  

Я -  не архітектор, але, знаєте, проводити реконструкцію гаража під 

офісну будівлю, саме реконструкцію, не будівництво, це треба мати, як 

мінімум, хоча б здоровий глузд, шановна громада! 

Тому в мене прохання взагалі відхилити такий проект рішення. Я вже 

мовчу про те, що не можна в сьогоднішніх умовах взагалі продавати 

українську землю.  

Але вчитайтесь в пояснювальну записку, яка площа гаража, і це 

реконструкція гаража. Поважайте, будь ласка, хоча б місто Київ.  

Тому моя пропозиція відхилити. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Кутняк! 

Будь ласка, Олександр Міщенко! Готується Олександр Харченко. 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги! Шановний Володимир 

Володимирович! Хочу подякувати за пояснення колегам.  

Також хочу зазначити щодо архітектури пану Володимиру. Ви зможете 

в будь-який час ознайомитись зі справою, яка знаходиться в управлінні  

  

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 10 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

містобудування, архітектури та землекористування. Жодна справа не 

виходить до сесійної зали, якщо немає висновку архітектури щодо 

можливості продажу зазначеної земельної ділянки. 

Ще хочу зазначити, якщо людина, громадянин міста Києва задає 

питання, чи можу я викупити цю земельну ділянку, ми спочатку йому 

надаємо дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, де ми збираємо повністю всі висновки з департаментів і все інше. 

Після цього, коли є земельна ділянка, Володимир Володимирович вам усе 

пояснить... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую, Олександре Григоровичу! 

Будь ласка, Олександр Харченко! Готується Олександр Горбунов. 
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Харченко О.В.: Шановні колеги! Спробую фахово повідомити колегам 

наступну інформацію, бо це було поруч з моїм виборчим округом.  

Перше, були існуючі гаражі. Людина подала клопотання на дозвіл на 

реконструкцію, сплатила пайову участь, зробила реконструкцію.  

На сьогоднішній день пайова участь сплачена. Були судові спори, 

дійшли до Верховного Суду, які підтвердили, що законним шляхом 

здійснена реконструкція. Сьогодні є оренда і люди сплачують. І не 

передавати під викуп під плямою забудови сенсу немає, бо ця земельна 

ділянка вже може виключно використовуватись суб"єктом клопотання. 

Тому жодних правових підстав не підтримувати немає незалежно від того, 

хто де чий директор. Дякую! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Ярослав Горбунов! Готується Олена 

Овраменко. 

Горбунов Я.В.: В принципі, колега Харченко вже зробив юридичне 

обгрунтування. Я можу сказати, що я багато років ходжу просто до метро 

від свого будинку повз цю будівлю. Я вам хочу сказати, що там насправді 

зроблений нормальний, така ділянка в цьому дворі, бо решта гаражів 

просто сараї, які псують зовнішній вид Києва. І з"явилась одна нормальна 

будівля, так! Ну давайте людям дамо можливість отримати і землю як 

гарантію того, що це майно буде і далі там стояти. Тим більше, що ми цю 

ділянку ще не продаємо, ми насправді подивимося по результатах цієї 

експертної оцінки, чи варто її продавати, чи вигідніше буде її здавати в 

оренду. А зараз просто-напросто ми з цією ділянки не отримаємо нічого, 

ні копійки до бюджет.  

Тому, шановні колеги, перед тим, як проводити ...(відключений 

мікрофон). 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Олена Овраменко! Готується Ігор 

Мірошниченко. 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 13 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Овраменко О.В.: Фракція "Солідарність", Овраменко Олена.  

Шановні друзі! Я дуже прошу як секретар комісії з питань 

підприємництва ставитися з повагою до наших підприємців! Тому що 

сьогодні всі власники майна отримують від державних органів пропозиції 

щодо викупу земельних ділянок під своїм майном. 

Тому, якщо підприємець погодився йти на витрати щодо оформлення 

проекту землеустрою, проекту оформлення документів, на викуп 

земельної ділянки, то потрібно його підтримати. Все ж таки, шановні друзі, 



93 

як використовувати і функціональне призначення будівлі, і бізнес, яким він 

займається, це справа тільки того підприємця, який там... у якого там 

бізнес і який сплачує податки.  

Шановні друзі! Давайте підтримувати... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякуємо, пані Олена!  

Будь ласка, Ігор Мірошниченко і переходимо до голосування! 

Мірошниченко І.М.: Ігор Мірошниченко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Шановні колеги! В нас виходить дивна ситуація. В нас є кияни, які 

поділені на два сорти. В адміністративній комісії, до якої я також маю 

честь належати, ми кожного тижня майже розглядаємо накладання 

штрафів на людей, які мають гаражі, але не мають права власності, і вони 

не мають жодних шансів зареєструвати це право власності, тому що місто 

в недалекому майбутньому може розпоряджатися цією земельною 

ділянкою зовсім у іншому напрямку.  

Але тут є окремі підприємці, які якимось дивним чином, і це виходить 

з правового висновку, до речі, який тричі надходив до земельної комісії і 

його тричі відхиляли, якимось дивним чином оформили право власності, 

якимось дивним чином оформили цю земельну ділянку для того, щоб 

проводити експертно-грошову оцінку і ми сьогодні кажемо: "Ми шкодимо 

підприємцям". Хай орендують! Хай платять місту кошти, але не 

дозволяймо продавати земельні ділянки, щоб потім там реконструювати, 

будувати... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Ігоре!  

Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу 

визначатися! 

Голосування: 

За - 57, проти -9, утр. - 19. Рішення не прийнято. 

 Будь ласка, наступне! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги! До вашої уваги... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Перепрошую! Перепрошую, Олександр Григорович! 

Справедливо. Зауваження сприймаю.  

Ставлю на голосування пропозицію пана Кутняка відхилити 

зазначений проект рішення. Прошу визначатися, колеги! 

  

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 16 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 
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За - 29, проти  - 5, утр. - 27. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Олександре Григоровичу, наступне! 

Міщенко О.Г.: 5-й пункт, це продаж земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН», вулиця Антоновича, 7-а,         

Є-1344. 

Враховуючи рекомендації комісія та управління правового 

забезпечення пропонується підтримати проект рішення за умови 

виключення з назви та по тексту проекту рішення слова "реконструкції". Та 

в пункті 1 проекту рішення слова "адміністративних будівель" змінити на 

слова "адміністративної будівлі".  

Департамент архітектури щодо продажу ділянки позитивний.  

Прокопів В.В.: Колеги, ніхто не записався! Ставлю... Уже є. Прошу 

завчасно це робити, пане Ігорю!  

Ігор Мірошниченко, будь ласка! 

Мірошниченко І.М.: Шановні колеги! Я так само ретельно підійшов до 

вивчення цього питання. Подивився, а що ж там знаходиться за будівля 

така в компанії "Артдизайн". А це одноповерхова будівля, вона, можливо, 

не становить великої архітектурної цінності, але все ж таки є пам"яткою 

нашої історії. І мене надзвичайно згнітило питання, що цільове 

призначення цієї земельної ділянки, як пропонують експертну грошову 

оцінку, під реконструкцію. 

Я розумію, що комісія слово "реконструкція" виключила з цього 

питання. Але ми знаємо, як Міністерство культури в нас роздає історико-

містобудівні обгрунтування. І, зважаючи на те, що не розроблений 

детальний план території також на цю земельну ділянку і на це місце, ми 

категорично проти продажу цієї земельної ділянки, бо це загрожує вулиці 

Антоновича знову ж таки масштабною забудовою і масштабними 

скандалами, і є пропозиція відхилити цей проект рішення.  

Прокопів В.В.: Дякую, пане Ігоре! 

Олександр Григорович, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Я хочу трішки, щоб депутати розуміли, що є 

адміністративний будинок площею 362,3 кв. м, перебуває у власності на 

підставі свідоцтва на право власності. Також хочу сказати, що зазначена 

компанія вже сплатила аванс  у сумі 2 млн. 172,851 грн.  

Відповідно до листа Міністерства культури України від 15-го року 

ділянка не відноситься до земель історико-культурного призначення. Якщо 

подивитися Генплан, ділянка належить до території середньої та 

малоповерхової житлової забудови.  

Знову ж висновок Департаменту архітектури щодо продажу земельної 

ділянки позитивний.  
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Прокопів В.В.: Дякую, Олександре Григоровичу! Я сподіваюсь, що 

колеги почули вас і зрозуміли! 

Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу 

визначатись! 

 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 19 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 

За - 72, проти - 10, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне! 

Міщенко О.Г.: 6-й пункт зазначеного розділу, це продаж земельної 

ділянки підприємству громадського харчування у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та 

обслуговування кафе на вулиці Лаврській, 13, Є-1210. 

Земельна ділянка перебуває до 25-го року в оренді заявника. 

Експлуатація та обслуговування кафе "Експрес". На ділянці розташований 

нежитловий будинок площею 202 кв. м. Це ресторан "Купол", що 

перебуває у власності заявника на праві свідоцтва на право власності на 

нежитловий будинок від 02.2002 року.  

Ділянка знаходиться... Проект рішення підтримано також постійною 

комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємства та 

регуляторної політики.  

Також хочу зазначити про те, що Міністерство погоджує продаж. 

Сплачений аванс зазначеним підприємством 273 тис. 717 грн.  

Висновок з архітектури позитивний. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, Олександр Григорович! Чи наполягає хтось на 

обговоренні? Наполягає?  

Будь ласка, пан Левін!  

Левін В.І.: Я прошу пробачення, а це ж біля Київської лаври 

знаходиться. А що робити по... Якщо нам будуть виділені кошти і цей 

об"єкт буде прийнятий до об"єктів ЮНЕСКО. Як ми будемо далі вирішувати 

це питання з цим кафе біля цієї земельної ділянки. Дуже дякую! 

Міщенко О.Г.: Хочу зазначити, що ділянка знаходиться в 

історично...(нерозбірливо) міста... (нерозбірливо) в межах охоронної зони 

Собору Святої Софії та... (нерозбірливо) монастирських будівлях Києво-

Печерської лаври. Пам"ятка місцевого значення, історичний ландшафт 

київських гір і долина річки Дніпро. 

Відповідно до листа Міністерства культури України, враховуючи, що 

ділянка існує в межах закладу громадського харчування для 
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обслуговування туристів та екскурсантів, які відвідують Національний 

Києво-Печерський історико-культурний заповідник, міністерство погодило 

продаж.  

Чому продаж, шановні колеги? Чому підприємець подав саме викуп? 

Тому що орендна плата зазначеної земельної ділянки буде дуже велика і 

тому на сьогоднішній день підприємець просить дати згоду на викуп.  

Прокопів В.В.: Дякую, Олександр Григорович!  

 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 22 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Шановні колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення! 

Прошу визначатись! Колеги, прошу зайняти свої місця і голосувати! 

Голосування: 

За - 56, проти  - 11, утр. - 7. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, наступне! 

Міщенко О.Г.: 7-й пункт, це продаж земельної ділянки або права 

оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, 

експлуатації та обслуговування автостоянки, Є-1326. (Повторно). 

Проект рішення розглядався постійною комісією Київської міської ради 

з питань транспорту, зв"язку та реклами. 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Антоненко Прохор! Готується Володимир 

Назаренко. 

Антоненко П.Д.: Прохор Антоненко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода".  

Шановні депутати! Минулого разу ми не підтримали цей проект 

рішення, зараз він вноситься повторно. Як ви бачили, ця земельна ділянка 

знаходиться прямо біля житлових будинків. У дворах житлових будинків 

проїзди для автомобілів, тільки фактично одна машина, там розминутися 

не може, не  те, що десь ставити автомобілі. Тому місцеві мешканці також 

використовують цю земельну ділянку для стоянки автомобілів. 

Це питання розглядалось на транспортній комісії, не було підтримано. 

У тому числі було доручення "Київтранспарксервісу" розглянути 

можливість взяти це собі під обслуговування, якщо це доцільно. Після 

дослідження "Київтранспарксервісу" сказали, що не має тут сенсу в цьому. 

І незрозуміло взагалі, для чого ми тоді продаємо цю земельну ділянку під 

автостоянку, якщо Транспарксервісу не вигідно навіть її брати під 

обслуговування...(відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую! Будь ласка, дайте завершити пану Прохору! 
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Антоненко П.Д.: По цій земельній ділянці немає детального плану  

території, і також просив би не підтримувати проект рішення. І якщо не 

буде підтриманий, то поставити на голосування пропозицію про 

відхилення даного проекту рішення. Дякую! 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую вам!  

Будь ласка, Володимир Назаренко! 

Назаренко В.Е.: Назаренко Володимир, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". Від фракції, будь ласка! 

Прокопів В.В.: Від фракції, будь ласка! 

Назаренко В.Е.: Шановне товариство! Знову ж таки ми зараз 

розглядаємо питання влаштування автостоянки. Продаж земельної 

ділянки для того, щоб - або право оренди для неї, але вже з визначеним 

призначенням для влаштування автостоянки.  

У мене питання, хто конкретно і до повноважень якого департаменту 

належить влаштування транспортно-пішохідної схеми? Якщо я не 

помиляюсь, - до повноважень Департаменту містобудування та 

архітектури.  

Де має бути стоянка, де має бути велосипедна доріжка, де 

 

   

 

 

 

  <---   10 Февраля  16 ч 25 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

має бути парковка, де має бути заїзд, виїзд, розворот, де які машини 

мають паркуватися, де зупинки маємо робити, де маємо робити місця 

тимчасового стояння автобусів? Це все має бути відповідно чіткого 

містобудівного розрахунку.  

Володимир Володимирович, на жаль, ми вже зараз 30 хвилин тому 

попросили, щоб прийшов головний архітектор міста Києва.  

Володимир Володимирович, я перепрошую! Ми вже 30 хвилин назад 

попросили. Це якраз питання містобудування. Транспортно-пішохідна 

схема відноситься до питання містобудування. Ми попросили, щоб 

головний архітектор прийшов. Тут не так далеко йти з департаменту. Тут 

буквально 5 хвилин з департаменту прийти сюди. Він не проявив 

відповідальності. 

Я прошу тоді, нагадаю свою пропозицію, перейти до іншого розділу, 

наприклад, до розділу відмов - 3.11, якщо я не помиляюся, не розглядати 

ці питання зараз, поки не прийде головний архітектор, а зараз звернутися 

до Київського міського голови, щоб він виніс догану головному архітектору 
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за те, що він не приймає участь, коли розглядається розділ питань 

містобудування та землекористування. Це, вибачте мене, хамство! Як ми 

можемо знати, що там треба парковка, а не треба, наприклад, соціальний 

центр чи не треба там, не знаю, бювет, в кінці-кінців. 

Прокопів В.В.: Пане Володимире, я ще раз хочу наголосити на тому, 

що маю до вас особисту велику повагу. Але через те, що деякі чиновники 

не виконують ваші особисті бажання, догани давати ніхто нікому не буде.  

Пане Володимире, я вам вкотре хочу наголосити на тому, що на 

кожному питанні, яке стосується містобудування, буде присутній як 

доповідач: або головний архітектор, або відповідальна людина від 

Департаменту містобудування і архітектури. 

На даному... На дані питання, які стосуються виключно 

землекористування, присутній керівник профільного департаменту і 

голова профільної комісії. Будь-хто готовий дати відповідь на будь-яке 

ваше зауваження.  

Для того, щоб ви отримали цю відповідь, я прошу включити мікрофон 

пану Поліщуку для коментарю! 

Поліщук О.Г.: Щодо продажу земельної ділянки з аукціону. Це 

земельна ділянка, був розроблений проект відведення в установленому 

законом порядку, погоджений із Департаментом архітектури. Є 

відповідний висновок про  те, що в даному випадку земельна ділянка 

може бути продана саме під влаштування автостоянки. Вони врахували всі 

свої вимоги, детальні плани чи Генеральні плани. Тобто в даному випадку 

все законно. Є всі висновки. Земельна ділянка зареєстрована. Тобто 

відповідь, якщо і прийде архітектор головний, він надасть відповідь, що 

був висновок про те, що 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 28 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

це можливо в даній ситуації продати цю земельну ділянку для цих 

цілей. І все.  

Я прошу вас підтримати наповнення міського бюджету і потім ці кошти 

будуть на дороги, на ліфти і так далі.  

А якщо земельна ділянка не буде продана, право власності, вона буде 

продана, право оренди, якщо юридичні особи там, чи немає грошей, чи 

ще щось.  

Якраз те, що ви вимагаєте, продавати право оренди. Буде продано. 

Ми ж це в рішенні прописуємо кожен раз.  

Тому я прошу підтримати зал ті питання, які наповнюють міський 

бюджет.  
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Прокопів В.В.: Колеги, будь ласка, Міщенко! 

Міщенко О.Г.: Володимир Едуардович! З усією повагою, знаєте, як я до 

вас відношусь, і дуже радий, що у комісії, яку я очолюю, є така фахівна 

людина, як ви.  

Але якщо ми візьмемо кожне рішення, яке йде на комісію, а також на 

сесію, це всі питання містобудування та архітектури, а також 

землекористування. 

Всі справи, які в нас в управлінні, ви зможете ознайомитись із кожним 

висновком, який надає нам Департамент архітектури та будівництва. І 

коли висновок підписує головний архітектор, чи людина, яка за це 

відповідає, коли, скажімо так, співпраця між двома департаментами, то ця 

людина, яка підписує цей висновок, що можливо там чи стоянка, чи там 

будинок, чи щось інше, він несе кримінальну відповідальність, тому що це 

є... Чи згідно з Генеральним планом, чи це згідно з детальними планами 

територій і тому подібне.  

Якщо конкретно якась земельна ділянка, чи може справа, яка йде на 

аукціон, вас цікавить окремо і саме транспортна схема, як будуть на 

автостоянку заїжджати автомобілі, скільки і все там інше.  

Прокопів В.В.: Зрозуміло, Олександр Григорович, але ми... 

Міщенко О.Г.: Ви можете звернутися своїм депутатським запитом. І я 

впевнений, що пан Свистунов вам надасть обгрунтовану відповідь. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Колеги, дуже довго обговорюємо це питання, здавалось би не дуже 

складне. Якщо є наполягання, обов"язкові виступи від фракцій, 

переходимо до голосування. 

Чи є наполягання?  

Будь ласка, Буділов! 

Буділов М.М.: У мене коротка репліка. Михайло Буділов, фракція 

"Свобода". 

Володимир Володимирович! І те оцінюючне судження, яке Ви сказали 

моєму колезі по фракції, є неприпустимим як для мене, як для наших 

колег по фракції.  

 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 31 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Якщо це не персональне Володимира було прохання, з приводу того, 

що був присутній, посадова особа Київської міської державної 

адміністрації, під час розгляду питань, які стосуються його компетенції. Це 

його обов"язок ходити на засідання Київської міської ради і відповідати за 
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всі ці питання.  

А з приводу того, що така ситуація має бути неприпустимою, я 

рекомендую вам дати протокольне доручення безпосередньо цьому 

департаменту  про те, щоб обов"язково головний архітектор брав участь у 

засіданні. Це просто є невідповідність його тоді посаді, якщо він не бере  

участь в нашому засіданні. 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Михайле і пане Володимире! Я відповідав 

на ваше запитання, а не згадував вас. Пане Володимире, більше того, я 

хочу сказати, що я вас повністю підтримую. Я вважаю, що ті питання, які 

стосуються Департаменту містобудування та архітектури, обов"язково 

повинен бути присутній головний архітектор міста. Я його прошу це 

зробити. У випадку, якщо він не буде цього виконувати, вже тоді ми 

будемо просити міського голову вживати якихось заходів. І жодного, нічого 

іншого я не мав на увазі! 

Будь ласка, чи є ще наполягання на обов"язкових виступах? Не бачу. 

Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення! Прошу 

визначатись! 

Голосування: 

За - 61, проти  - 10, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Шановні колеги, до вашої уваги 8-й пункт зазначеного 

розділу, а саме: надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу, Є-1356. (Повторно). 

Висновок Департаменту містобудування та архітектури щодо продажу 

земельної ділянки від 01.09.2016 року позитивний... 

Прокопів В.В.: Шановні колеги, я прошу порядку в залі! Не чути 

доповідаючого! Будь ласка, маємо повагу один до одного! 

Міщенко О.Г.: Ще раз, шановні колеги! Є висновок Департаменту 

містобудування та архітектури, позитивний. І пропонується підтримати 

проект рішення Є-1356 повторно.  

Прокопів В.В.: Будь ласка, Володимир Назаренко! 

Назаренко В.Е.: Від фракції знову ж таки! Перше, по суті даного 

проекту рішення є гострі заперечення, адже сама земельна ділянка на 

даний момент вільна. Тобто, як ми можемо зараз надавати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 

продажу, вільної земельної ділянки, без детального плану територій і без 

зонінгу? Тобто це неможливо, це є порушенням, в принципі!  

Наступне, хотів повідомити, особливо звернути увагу опозиційних 

фракцій, які так само підтримують нашу боротьбу проти бізнесу Партії 

регіонів. Один з співвласників підприємства, 
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  <---   10 Февраля  16 ч 34 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

це Баляш Олег Григорович, депутат Львівської обласної ради від Партії 

регіонів у 2013 році.  

Тобто підтримувати зараз, вибачте мене, бізнес регіоналів, я вбачаю 

недоречним.  

Тим паче, коли в такий незаконний спосіб намагаються купити, 

повторюю, вільну земельну ділянку без детального плану території. І знову 

ж таки кажу, ні для кого не секрет, що там будуть, збираються будувати. Це 

питання... 

Прокопів В.В.: Дякую, пане... Дякую, пане Володимире! Зараз 

отримаємо... 

Назаренко В.Е.: Володимир Володимирович, по суті! (Відключений 

мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дозвольте завершити! Попереджайте. Коли берете 

виступ від фракції, попереджайте, будь ласка. 

Дозвольте завершити Назаренку! 

Назаренко В.Е.: Ще раз. Я, по-перше, від фракції виступаю.  

Вкотре наголошую, це ні для кого не секрет, що там буде будівництво. 

Що там будуть будувати? Що там можна будувати? Ми вже маємо один 

скандал з Театром на Подолі, фасади якого, як на мене, в дуже жахливому 

стані. Як ми без головного архітектора, без його думки. А, я перепрошую, 

навіть не те, що його віза там є, це... Тоді давайте без взагалі доповідачів 

розглядати будь-яке питання, тільки на підставі віз.  

Хто з нас, доповідачів, має профільну освіту, профільну ліцензію і 

може нести кримінальну відповідальність за довідкову інформацію, яку 

надають.  

Ми ризикуємо з тим, що там буде будівля не з спотвореними 

фасадами, які будуть лякати всіх мешканців Шевченківського і 

Солом"янського районів, які користуються станцією метро "Політехнічний 

інститут". Це є порушенням. 

Більше того, знаходиться справа в суді щодо розірвання договору 

купівлі-продажу між заявником та Фондом державного майна. Там був 

колись кінотеатр, його зруйнували в нахабний спосіб, який ходили і 

підтримували, там були навіть акції протесту проти руйнуванню цього 

театру.  

Тому закликаю, в першу чергу, опозиційні фракції не підтримувати 

бізнес Партії регіонів.  

Слава Україні! 

З зали: Героям слава! 
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Прокопів В.В.: Будь ласка, Мірошниченко! Готується Пабат. 

Мірошниченко І.М.: Ігор Мірошниченко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Шановні колеги, які знаходяться в цьому залі! Я сподіваюсь, ви всі тут 

кияни і дуже добре пам"ятаєте, який там кінотеатр був, кінотеатр імені 

Довженка. Його нахабним чином знесли, знищили і сьогодні немає такого 

прекрасного кінотеатру, зате є клопотання фірми, яка могла називатись 

"Роги і копита", або "Спортлото-80", але воно називається "Торговий дім 

"Супермаркет-93". Вони хочуть супермаркет побудувати. Чудово.  

Але я вам скажу більше, "Свобода" навіть готова комусь цю земельну 

ділянку очевидно дати, але за умови, якщо вони відновлять кінотеатр. 

Вони сьогодні побудували там дві висотки, які спотворили проспект 

Перемоги, але давайте подумаємо не тільки про магазини і торгівлю, але й 

про культурне дозвілля тих людей, яких ви туди заселили.  

Відновіть кінотеатр Довженка, відновіть об"єкти соціальної 

інфраструктури, які ви 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 37 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

знищуєте для того, щоб будувати комерційні об"єкти, і  тоді будемо 

говорити про продаж земельної ділянки.  

Давайте виставляти її на аукціон... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякуємо, пан Ігор! 

Будь ласка, пан Пабат!  

Шановні колеги! Знаєте, як казав Микола Васильович Гоголь, наш 

український письменник, "Звичайно, Олександр Македонський герой, але 

навіщо ж стільці ламати?"  

Повідомляю, по логіці, два доповідачі з однієї фракції. Один каже, що 

земельна ділянка вільна, а інший каже, що там був кінотеатр, який 

зруйнований. Раз. 

По-друге. Далі про що йдеться. Один каже, що там є якісь будинки, а 

ця ділянка до них відноситься.  

Повідомляю, досить таки уважно. Ця ділянка з цільовим 

призначенням для експлуатації, будівництва... (нерозбірливо) 

обслуговування комплексу з кінотеатром. 8-зальний кінотеатр. Раз. Далі. 

Який відновлюється. Є проект і він затверджений. Два підземних... Два 

басейни і так звана громадська зона. І більше того, для того, щоб ці люди 

не могли і далі цю ділянку використовувати не за призначенням, вони 

зараз дають можливість її викупити. І, навіть зрозуміти... (нерозбірливо) 

грошову  оцінку.  
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Про що ми зараз говоримо? (Відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Олександре! Я сподіваюся, що разом зі 

"Свободою" вам вдасться відновити цей кінотеатр. 

Будь ласка, Максим Конобас! Готується Володимир Бондаренко. 

Конобас М.П.: Шановний Володимир Володимирович! У мене 

пропозиція щодо зміни черговості розгляду даного питання. Я можу її 

зараз оголосити?  

Прокопів В.В.: Після того, як... 

Конобас М.П.: Проголосуємо дане питання. 

Прокопів В.В.: Проголосуємо дане питання, тоді зможемо заслухати 

вашу пропозицію. 

Конобас М.П.: Дякую! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Володимир Бондаренко! З цього приводу? 

Будь ласка! 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 

Наша фракція не дасть жодного голосу за це питання, тому що в Києва 

було кілька лише знакових споруд і там були розташовані, наприклад, 

магазин "Київські ласощі", наприклад, чи магазин книги, кінотеатр 

Довженка, це був симбіоз театру і кіно. Я пам"ятаю, як я туди ходив. Це 

був дійсно палац культури. А сьогодні якісь нахабні забудовники лізуть в 

парк, знищують зону. Тому ми не даємо жодного голосу. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування зазначений проект 

рішення. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 58,  

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 40 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

проти - 16, утр. - 9. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Максим Конобас! 

Конобас М.П.: Шановні колеги! На противагу від пана Свистунова, 

який так подобається пану Назаренку, у нас цілий день у залі знаходиться 

директор іншого департаменту, Департаменту власності, шановний Андрій 

Григорович, а ми цілий день міняємо черговість.  

Я прошу перейти до поточної черговості і розглянути питання 

власності, а саме: почати з пункту першого. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана 

Конобаса. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 61, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Колеги, дійсно дуже важливий проект рішення.  

Я запрошую Андрія Анатолійовича до трибуни, якщо ви не 

заперечуєте.  

Багато документів. Сприймаю такий аргумент. Сприймаю аргумент - 

багато документів. Можете бути на місці.  

Включіть, будь ласка, мікрофон пану Гудзю для доповіді!  

Гудзь А.А.: Добрий вечір, шановні депутати, ще раз!  

Проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до додатка 

1 до рішення Київради від 31 березня 2011 року "Про Програму 

приватизації"  підготовлений за результатами аналізу ходу приватизації та 

на підставі опрацювання департаментом та постійно діючою комісією 

профільною з питань власності ініціатив пропозицій щодо включення 

нових об"єктів до переліку об"єктів, які підлягають приватизації. 

Цим проектом планується привести в відповідність до чинного 

законодавства та активізувати відповідні переліки об"єктів групи А, що 

перебувають у комунальній власності і підлягають приватизації, а саме: 

виключити окремі об"єкти, щодо яких орендарі втратили право на викуп у 

зв"язку з припиненням орендних 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 43 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

відносин, рішень суду щодо розірвання договорів купівлі-продажу 

тощо. 

Викласти в уточненій редакції адреси та площі об"єктів на підставі 

опрацьовування матеріалів технічної інвентаризації та інформації, 

отриманої від балансоутримувачів. 

Доповнити новими об"єктами перелік об"єктів групи А, що 

перебувають в комунальній власності міста Києва, які підлягають 

приватизації шляхом викупу та продажу на конкурентних засадах шляхом 

продажу на аукціонах. 

Наразі вам представлена фотофіксація цих об"єктів і сама презентація 

цієї Програми. Ви можете побачити об"єднані переліки, які були зроблені 

відповідно до рішення профільної комісії з питань власності. До речі, вона 

розглядала цей проект рішення близько двох місяців дуже ретельно. 

Відповідно до протоколу №31 переліки, які підготовив департамент, 

доповнено рішенням цієї комісії. 

Ще раз кажу, ви можете їх побачити в презентації, яка вам надана, в 

об"єднаних переліках та на екранах! 

Метою прийняття рішення є активізація приватизації та збільшення 

надходження коштів від продажу об"єктів комунальної власності міста 
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Києва та оптимізація структури комунальної власності. В основному, 

об"єкти приватизації комунальної власності територіальної громади 

відносяться до об"єктів малої приватизації.  

Невелика історична довідка, що на сьогодні майже повністю 

завершено приватизацію об"єктів малої приватизації, які перебували в 

державній власності та здійснюються всі можливі заходи для її завершення 

на державному рівні. 

Крім того, на тлі виникнення серйозних проблем з наповненням 

бюджету необхідно обслуговування значних обсягів боргу з загостренням 

проблем і залученням інвестицій та кредитів. Збільшення доходів від 

приватизації може частково вирішити проблему збалансуванням бюджету 

міста Києва. 

Взагалі об"єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади та можуть бути запропоновані до 

включення до переліків таких, що підлягають приватизації, переважно у 

своїй характеристиці, вкрай, характеризуються вкрай низькими якостями 

щодо їх технічного стану, місця розташування, поверховості. 

У сфері управління райадміністрацій перебуває  від 70 до 80 відсотків 

приміщень, які розташовані в підвальних поверхах. Відсоткове відношення 

площ основних приміщень до загальної площі. 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 46 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

Забезпечення інженерно-технічними комунікаціями, технічними 

характеристиками, що у свою чергу впливає на їх споживчі якості і 

відповідно їх вартість.  

Майно з високими ціноутворюючими факторами, наголошую, в 

основному приватизовано до 2010 року.  

Більшість нерухомого майна, що залишилось, ефективно не може 

використовуватись у зв"язку з об"єктивними причинами: технічний стан, 

низький попит, довгі строки прийняття управлінських рішень, їх реалізації 

та інше, потребує витрат на його утримання, не генеруючи при цьому 

жодного доходу.  

Кошти від приватизації в повному обсязі перераховуються до міського 

бюджету, до спеціального фонду, і спрямовуються саме для капітальних 

вкладів та видатків, передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку. То на відповідний рік, тобто на фінансування відповідних галузей 

освіти, охорони здоров"я, культури та мистецтва, фізичної культури та 

спорту, соціального захисту і забезпечення, соціального забезпечення, 

житлово-комунального господарства. 
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Існують різні погляди щодо доцільності приватизації в умовах 

нестабільної економічної та політичної ситуації.  

Є думка, що криза, сьогодні ще й події на сході, це не час для продажу 

майна, оскільки отримується невиправдано мало грошей за активи. Але 

насправді все навпаки. Відкладення приватизації призводить до 

зменшення доходів від неї і причина дуже проста. 

Зазвичай підприємствами державної та комунальної власності, ви 

сьогодні слухали доповідь голови комісії з питань приватизації. Тобто існує 

високий ризик корупції та розкрадання майна. Майно десятиліттями не 

відновлюється та не ремонтується. Це означає, що реальна вартість цих 

активів з часом не зростає, а навпаки падає.  

Прокопів В.В.: Андрій Анатолійович, уже записались цілий ряд колег. 

Гудзь А.А.: Я закінчую. Дякую! 

Наприклад, у Німеччині, у східній Німеччині у 90-х роках пішли шляхом 

запрошування на підприємства досвідчених менеджерів, але в кінцевому 

результаті це не дало значних успіхів і реформа приватизації вивела цю 

країну на ринковий рівень. 

Міжнародний інвестор на сьогодні намагається йти в Україну. Інвестор 

досі немає відчуття незворотності змін.  

Тому ця реформа вкрай потрібна. Прохання підтримати її. 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 49 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Прохання підтримати це рішення "Про внесення змін до Програми 

приватизації"! Це надасть можливість збільшити бюджет міста Києва, 

побудувати нові дитячі садочки, нові заклади охорони здоров"я і так далі. 

Дякую в майбутньому за підтримку! Готовий відповісти на запитання. 

Прокопів В.В.: Дякую, Андрій Анатолійович, за добру доповідь! 

Будь ласка, записався Буділов! Готується Антонєнко. 

Буділов М.М.: Михайло Буділов, фракція "Свобода".  

Прошу, будь ласка, від фракції! 

Це є дійсно дуже... 

Прокопів В.В.: Пане Михайло, якщо від фракції, я тоді вас 

перепрошую, тому що 17:58 на годиннику.  

Буділов М.М.: Дайте мені дві хвилини, будь ласка! 

Прокопів В.В.: Я дві секундочки і ви продовжите. Я хочу повідомити 

колег, що згідно з Регламентом продовжую тривалість пленарного 

засідання на 30 хвилин.  

Будь ласка, можете продовжувати1 

Буділов М.М.: Дякую! Дуже важливий проект рішення для міста Києва 
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і загалом. Отже, стан комунального майна, на жаль, зараз у місті Києві 

знаходиться дійсно на незадовільному рівні.  

Все комунальне майно, яке можна було продати за більш-менш 

нормальну суму, вже було давним-давно розпродане, ще за часів 

Черновецького.  

Тому надходження до бюджету міста Києва від оренди в нас зараз на 

рівні менше 1% - це за останніми показниками по економіці. Відповідно 

причиною цього є також  не управління використання цього майна 

балансоутримувачами, комунальними підприємствами. Так само й іншими 

організаціями і безпосередньо орендодавцями, які здають, як правило, це 

майно за субсидованими ставками. 

Перше питання я хотів поставити вам щодо назви проекту рішення. 

Андрій Анатолійович, щодо назви проекту рішення. Перше питання.  

Наскільки мені відомо, то взагалі ця програма називається "Програма 

приватизації 2011-2012 років". Трошки дивно, що ми вносимо зміни до 

проекту рішення, де цих років немає. Тому я хотів перше питання задати, 

чи юридично правильно назва цього документа відповідає дійсності.  

Друге питання стосується... 

Гудзь А.А.: Дякую! Так може я відповім, пане Михайле? 

Буділов М.М.: Я, і друге питання... Запишіть собі, будь ласка, я по 

порядку! 

Друге питання стосується в мене загалом щодо об"єктів комунальної 

власності, які є об"єктами культурної спадщини. 

Я вже повторював, що дуже багато приміщень було приватизовано за 

минулої влади. Ви знаєте, що в нас у місті Києві, а особливо в центрі, ці 

приміщення Андріївського узвозу, приміщення на Богдана Хмельницького, 

приміщення на бульварі Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського 

вулиці, вони всі знаходяться в зруйнованому стані. Вони приватизовані, 

але там не були укладені охоронні договори. І що міська влада збирається 

робити з цими приміщеннями? Чи треба їх повертати до комунальної 

власності, чи відбуваються якісь зараз судові провадження щодо 

повернення? Тому що, на жаль, ці недобросовісні власники цих приміщень 

довели 

  <---   10 Февраля  16 ч 52 м 28 с   ----  Седьмой  ----> 

   

стан їх до, на жаль, до аварійного, яким він зараз є.  

І, по-третє, хочу сказати, що в цьому переліку є декілька пропозицій 

нашої фракції щодо виключення, зокрема щодо Ярославова Валу, 33. Мій 

колега Володимир Назаренко буде виступати, адже там знаходяться 

учасники бойових дій на сході України і хочеться, звичайно, щоб ці 
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приміщення були збережені саме в комунальній власності.  

Тому ми будемо пропонувати проголосувати за основу, виключити всі 

корупційні, інші ризики і потім проголосувати в цілому. Дякую! 

Гудзь А.А.: Дякую, Михайле! Починаючи з першого питання щодо 

назви Програми приватизації. Пане Михайле, там були внесені декілька 

змін каденціями Київської міської ради. І оскільки ця Програма не має 

ознак цільової, з неї були виключені цифри - 2011 і 2012. Тобто ця 

Програма, вона складна.  

Я доповідав раніше, що ця Програма по суті має вигляд списку, 

переліку об"єктів, які потенційно можуть бути приватизовані, і переліку, 

навпаки, тих, що не підлягають приватизації. Тобто на сьогодні ця 

Програма має назву "Про Програму приватизації" безстроково. 

По питанню тих приміщень або будівель, які стоять у занедбаному 

стані, да, дійсно це величезна проблема в місті Києві. І я можу сказати 

тільки свою думку! Досліджуючи це питання, ми дійшли висновку, що 

більшість цих приміщень, більшість цих будівель не була відчужена 

шляхом легітимної приватизації. Тобто в Києві не все є комунальною 

власністю, є власністю державних підприємств, є власністю підприємств, 

які зараз находяться в стані ліквідації, і саме тоді в цих ліквідаційних 

процедурах це майно уходило просто так! 

Тобто ви знаєте, що власник, зобов"язую! Якщо власник потратив, 

витратив кошти, сплатив сплату до бюджету відповідного за об"єкт 

приватизації, він має розуміти інвестиційну складову і заробляти на цьому. 

Тому, як правило, об"єкти, які куплені на легітимній процедурі, на сьогодні 

знаходяться в нормальному стані і використовуються власниками. 

Щодо тих шахрайських способів, відповідно до яких були, був переход 

права власності, на сьогодні дійсно прокуратурою разом з департаментом 

здійснюються заходи щодо повернення цих об"єктів до комунальної 

власності і будуть продовжуватися.  

Прокопів В.В.: Дякую, Андрію Анатолійовичу! 

Пане Михайле, я дякую вам за ряд слушних пропозицій! 

 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 55 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Будемо ставити проект рішення за основу, а потім голосувати 

пропозиції.  

Будь ласка, Леонід Антонєнко! Готується Максим Конобас. 

Антонєнко Л.В.: Колеги, я хотів би... Шановний головуючий! Шановний 

головуючий, я до Вас звертаюся!  
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Я хотів би як співдоповідач і голова профільної комісії з трибуни 

виступити, якщо Ваша ласка.  

Прокопів В.В.: Із великим задоволенням вислухаємо ваш виступ!  

Андрій Анатолійович, дозвольте, будь ласка, співдоповідачу! 

Антонєнко Л.В.: Шановні колеги! Це надзвичайно важливий проект 

рішення. Я прошу кілька хвилин вашої уваги, а той, хто стоїть у проході, 

будь ласка, звільніть прохід, щоб я міг бачити очі депутатів. Дякую! 

 Колеги, сьогодні в цей проект рішення... Колеги, ми з вами голосуємо 

окремо списання дворових туалетів, а це рішення, воно набагато 

важливіше. Це 20 тис. кв. м. 

Прокопів В.В.: Колеги, я прошу порядку! Займіть, будь ласка, свої 

місця! Я розумію, всі втомилися. Давайте допрацюємо дуже важливий 

проект рішення.  

Продовжуйте, будь ласка, пане Леоніде! 

Антонєнко Л.В.: Шановні колеги! 20 тис. кв. м нерухомості, яких 

сьогодні вирішується доля. Це по-перше. 

За дуже скромними підрахунками ми можемо виручити від цієї 

програми цього рішення порядку 700 млн. грн, це та сума, на яку ми вчора 

збільшили фінансування Подільського мостового переходу. Це великі 

гроші, і тому я закликаю уважно послухати мою співдоповідь, тому що 

фракція "Самопоміч" налаштована на те, щоб підтримати цей проект 

рішення. Ми виступаємо за приватизацію, але, колеги, в цьому проекті 

рішення є 5, ми нарахували, системних недоліків, які ми пропонуємо 

виключити з цього проекту рішення, щоб ми могли за нього консенсусно 

проголосувати. Я хотів би про ці системні недоліки 2 хвилини вашого часу 

витратити для того, щоб ви почули, про що мова йде. 

Колеги, мова йде про такі моменти. Щодо прихованої приватизації 

земельних ділянок для здійснення комплексної забудови територій. Це 

адреси: Військовий проїзд, 6 і Електриків, 19.  

У матеріалах, які нам додані, навіть немає загальної площі тих 

приміщень, які пропонуються приватизувати. Ніхто не знає, яка є межа 

земельних ділянок на цих територіях. 

Ви розумієте, що це земельні ділянки, які розташовані впритул, 

колеги, до Новопечерських Липок, до комплексу "Рибальський", і зараз ми 

під виглядом якоїсь незрозумілої приватизації якихось там сараїв,  

 

 

   

  <---   10 Февраля  16 ч 58 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

які розташовані на цих територіях, питаємося насправді збути 
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найдорогу, найціннішу землю в Києві за невідомо якими цінами.  

Можливо, що ці земельні ділянки насправді коштують усієї тієї суми, 

про яку я вам повідомив на початку своєї доповіді.  

Ми пропонуємо ці питання виключити, але не для того, щоб 

заблокувати їх приватизацію, а для того, щоб приватизація відбулася на 

прозорих підставах у якості продажу земельних ділянок разом з тим 

майном, яке на них розташоване.  

Це принципова для нас позиція номер один і ми вимагаємо 

виключення цих питань.  

По-друге, приватизація шляхом викупу за відсутності правових підстав.  

Я звертаю вашу увагу на те, що у правовому висновку управління 

правового забезпечення Київради звернуто увагу на те, що велика 

кількість приміщень включена до приватизації шляхом викупу без, за 

відсутності належних правових підстав.  

Але найважливішим пунктом у цій позиції, на нашу думку, є адреса: 

Старовокзальна, 26-а. Це майже 900 кв. м, перехід, ви знаєте, крита 

галерея, яка поєднує приміщення залізничного вокзалу із кінцевою 

зупинкою трамваю. Орендар цього приміщення зробив інвестицію аж у 

500 тис. грн. І на підставі цієї інвестиції вони намагаються зараз 

приватизувати це приміщення шляхом викупу, що, на нашу думку, є 

зловживанням і є кричущим порушенням відповідного законодавства.  

Пропонуємо цю ділянку виключити.  

Третє. Приватизація підвалів, колеги, у житлових будинках.  

Ви знаєте, що підвали у житлових будинках - це є власність, спільна, 

сумісна власність осіб, які є власниками квартир у цих будинках.  

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, я з усією повагою! Ви дійсно важливі речі 

говорите, але я прошу якось спробувати коротше, бо ми... 

Антонєнко Л.В.: Я закінчую. Я третє, четверте, п"яте і це все. 

Приватизація підвалів у житлових будинках у випадку, якщо там 

створено ОСББ, є неприпустимою і є порушення закону. Є така одна 

адреса, де ОСББ створено, це Введенська, 6-а. І ми пропонуємо цю єдину 

адресу виключити з поваги до того законодавства, яке існує 

...(нерозбірливо). 

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, якщо ви не заперечуєте, щоб зараз ми не 

порушували Регламент, я дам вам... Після того, як проголосуємо за основу, 

я дам вам і ви будете кожну свою правку озвучувати на стенограму. 

(Нерозбірливо). 

Антонєнко Л.В.: Добре, ми голосуємо за основу цей проект рішення і 

ми його підтримуємо. Але якщо наші правки враховані не будуть, ми 

рішення це підтримувати не зможемо. Дякую! 

 



111 

    

  <---   10 Февраля  17 ч 01 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Прокопів В.В.: Домовились. 

Будь ласка... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Так уже внесено. Вона погоджена.  

Будь ласка, Назаренко! Готується Бондаренко і переходимо до 

голосування. 

Колеги, я прошу всіх займати свої місця! 

Назаренко В.Е.: Шановне товариство! Я би просив внести правку і 

забрати зі списку пункт 332-й, так як там знаходяться ветерани, учасники 

війни. Це адреса: Ярославів Вал, 33. Виключити з цього переліку, адже це 

некомерційна організація. Я вважаю, що громадська організація не має 

викупати приміщення, а все ж таки орендувати на підставах як організація.  

Прокопів В.В.: Погоджуюся. Дякую!  

Будь ласка, Конобас! Готується Бондаренко.  

Конобас М.П.: Шановні колеги! На адресу комісії, інформую про те, що 

на адресу комісії надійшов лист від публічного акціонерного товариства 

"Київводоканал", де зазначено, що проектом рішення Київської міської 

ради, це той проект, що ми розглядаємо, а саме: позицію 353 було 

включено до переліку об"єктів, що підлягають приватизації шляхом 

продажу на аукціоні, нежилі будівлі за адресою: місто Київ, Військовий 

проїзд, 6, літери а, б, в, г, н, о, п, к.  

Доводжу до вашого відома, що за вищезазначеною адресою також 

знаходиться майно територіальної громади міста Києва, а саме: будинок 

побутового цеху, літера і, який не використовується ПАТ "Акціонерна 

компанія "Київводоканал" у виробничій діяльності та не включений до 

вищезазначеного проекту рішення.  

На підставі вищевикладеного повідомляю, що ПАТ "Київводоканал" не 

заперечує проти приватизації нерухомого майна - будинок побутового 

цеху, літера і, як такого, що не використовується, шляхом включення у 

позицію 353 та викласти її в наступній редакції: всі ті букви, які я назвав, та 

добавити літеру і. 

Якщо немає заперечень у Департаменту комунальної власності, прошу 

це рахувати як правку. Дякую! 

Гудзь А.А.: Департамент не заперечує. Підтверджуємо, що такий лист є 

і в департаменті. Це технічна помилка. 

Прокопів В.В.: Зрозуміла ваша правка, будемо її ставити на 

голосування. 

Будь ласка, Володимир Бондаренко! 
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Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 

Можливо буде від фракції. Я постараюся коротко. 

Шановний Андрій Анатолійовичу! Якось у мене голова розламується 

надвоє, коли ви говорите, що під час війни вигідно продавати. А 

Президент каже - ні, "Рошен" не вигідно продавати, за нього нічого не 

дають. 

Якась повинна бути логіка в цьому питанні чи вигідно, чи не вигідно. 

Це так, між іншим. 

Наступне питання. Леонід Васильович щойно доповів ряд об"єктів, які 

можна назвати заритими мінами. Наприклад, перехід на залізниці, 

залізничному вокзалі, від вокзалу до трамвайних шляхів. Це ж спеціально 

зроблено для того, щоб люди ходили. Якщо хтось приватизує, вже народ 

київський і не київський, приїжджі, не зможуть користуватися в повну 

силу. Тому це велике питання. 

Тому є пропозиція правильна, що деякі об"єкти просто не можуть туди 

потрапити. Тому за основу можна голосувати, але обов"язково розглядати 

проблемні, спірні питання, які були тут частково виголошені. Дякую! 

 

 

   

  <---   10 Февраля  17 ч 04 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Прокопів В.В.: Дякую, Володимире Дмитровичу! 

Колеги! Слово пану Осадчуку і будемо переходити до голосування. 

Прошу займати свої місця! 

Будь ласка, Андрій Осадчук! 

Осадчук А.П.: Дуже коротко, від фракції! Ми категорично підтримуємо 

пошук приватного власника для цього майна всього. Це потрібно робити. 

Але дослухайтесь до нас, є велика кількість питань технічних, починаючи 

від підвалів, що категорично не можна робити, бо ми порушуємо право 

власності багатоквартирних будинків. Так само є інші адреси. Давайте 

приймемо зараз у першому читанні цей важливий документ, відправимо 

його на доопрацювання  і на наступному, чи на якомусь засіданні, 

приймемо в цілому.  

Дуже вас прошу і рекомендую це зробити! Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! Колеги, ставлю на голосування зазначений 

проект рішення за основу!  

Голосування: 

За - 85, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Колеги, якщо я не помиляюсь, першу правку вносив пан Назаренко. 
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Будь ласка, є необхідність  її ще раз зачитати на стенограму?  

Включіть, будь ласка, мікрофон пану Назаренку! 

Назаренко В.Е.: Шановне товариство, повторюю правку! Прошу 

виключити пункт 332-й, "нежитлове приміщення за адресою: Ярославів 

Вал, 33", так як там знаходиться ветеранська організація учасників війни. І 

я вважаю недоцільним, щоб військові викупали приміщення, а все ж таки 

краще, щоб вони орендували і знаходились там як громадська організація, 

все ж таки для правильних речей, як громадська організація ветеранів.  

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування зазначену правку! 

Визначаємось! 

Голосування: 

За - 74, проти  - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Колеги, наступну правку озвучив на стенограму пан Конобас! Ставлю її 

на голосування. Прошу визначатися! Про включення букви і, я правильно 

розумію? 

Голосування: 

За - 58, проти  - 0, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Включіть, будь ласка, мікрофон пану Конобасу! Озвучте, будь ласка, 

ще раз вашу правку! 

Конобас М.П.: Правка. На підставі листа публічного товариства 

 

   

  <---   10 Февраля  17 ч 07 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

 "Акціонерна компанія "Київводоканал" прошу включити до пункту 

353, об"єкти шляхом викупу на аукціоні, де перелічені об"єкти за адресою: 

місто Київ, вулиця Військовий проїзд, де перелічені літери а, б, в, г, к, н, о, 

п, додати будівлю побутового цеху, що не використовується 

"Київводоканалом", під літерою і.  

Дане питання було розглянуто постійною комісією, протокол №34 від 

13 грудня 2016 року. Дякую! 

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування ще раз правку на наполягання 

пана Конобаса.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Колеги, правку не заборонено ставити повторно. Я 

сподіваюся, що депутати зрозуміли інформацію, надану паном Конобасом. 

Ставлю цю правку на голосування повторно. Колеги, прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 59, проти - 2, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, які наступні були правки?  

Пан Антонєнко, будь ласка!  
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Антонєнко Л.В.: Колеги, правка №1, яку ми пропонуємо включити, - це 

приміщення за адресою: Електриків, 19, пропонується його виключити, 

будь ласка! Причина виключення полягає в тому, що, по-перше, ми не 

знаємо, про яку кількість квадратних метрів йдеться в цьому пункті. 

По-друге, ми прекрасно розуміємо, що мова йде про приватизацію 

земельної ділянки, межі якої незрозумілі. Це не прозора приватизація. Ми 

пропонуємо виставити на конкурс приватизаційний земельну ділянку 

разом з усім тим майном, яке на цій земельній ділянці розташовано. Тоді 

будемо... люди будуть розуміти, про що мова йде і скільки справді коштує 

це майно... (відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування правку, запропоновану 

паном Антонєнком. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 32, проти - 0, утр. - 26. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, наступна правка! 

Антонєнко Л.В.: Шановні колеги! Наступна правка аналогічна, вона 

стосується Військового проїзду, 6.  

 

   

  <---   10 Февраля  17 ч 10 м 28 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Цей проект надходив до нашої комісії під різним виглядом: і під 

виглядом інвестиційного проекту, КІА приходило з інвестиційним 

проектом, і під виглядом, у даному випадку, приватизації, і під виглядом 

реконструкції, і під усіма виглядами, окрім того, який мусить бути 

застосований. Має бути визначена межа цієї земельної ділянки і має бути 

продана земля, а не ті розвалюхи, вибачте, які там сьогодні перебувають 

на балансі "Київводоканалу". Дякую! 

Прокопів В.В.: Омельченко з цього приводу записаний?  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Прокоментуйте, будь ласка! 

Гудзь А.А.: Оно не урегулировано законодательством, ко всему 

прочему.  

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування зазначену правку.  

Прошу визначатись, колеги! 

Голосування: 

За - 36, проти - 0, утр. - 24. Рішення не прийнято. 

Наступна правка, будь ласка! 

Антонєнко Л.В.: Колеги, наступна правка стосується приміщення під 

№197, Старовокзальна, 26-а. Це про те, про що пан Бондаренко казав. Це є 
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приміщення, на яке було витрачено 500 тис. грн на 900 кв. м майна 

комунального. І начебто це поліпшення за цю суму надає нам тепер право 

включати це приміщення до приватизації на безконкурсній основі. Це є 

неправильним, оскільки оціночна вартість об"єкта встановлювалась у 2008 

році, а поліпшення здійснювалось у 2015 році. Тобто пройшло більше ніж 

сім років між датою оцінки і датою, коли поліпшення здійснювалися.  

Крім того, правове управління Київської міської ради звертає увагу 

нашу, що є сумнівним з правового погляду включення до переліків 

об"єктів групи "А", об"єкти, поскільки відповідно до матеріалів, наданих 

до проекту рішення, не містять інформації та відповідно документів, що 

підтверджують погодження кошторису витрат та терміну виконання робіт, 

як того вимагають умови договорів оренди. 

Крім того, в окремих випадках орендодавці у своїх листах про 

проведення здійснення від"ємних поліпшень зазначають, що не 

заперечують щодо проведення таких поліпшень за умови погодження 

кошторису та опису передбачуваних робіт, при цьому відповідних 

погоджень серед матеріалів управління правового забезпечення Київської 

міської ради не знайшло. 

Тому ми пропонуємо цей пункт 

 

   

  <---   10 Февраля  17 ч 13 м 28 с  ----   Седьмой   ---> 

   

виключити із викупу і перемістити його в пункт "приватизація шляхом 

конкурсу".  

А що до того, що казав колега Бондаренко, то мова не йде про 

приватизацію самого пішохідного переходу. Мова йде про приватизацію 

тих комерційних площ, які там розташовані по обидві сторони цього 

переходу. Але це є лакомий шматок комунальної власності, там 

пасажиропотік, як ви розумієте, досить великий, і така власність має 

відчужуватися на відкритих конкурсах. Дякую! 

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування, колеги, зазначену правку. 

Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 35, проти  - 0, утр. - 25. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Артеменко! 

Артеменко С.В.: ..."Солідарність". Я хотів би ще раз поставити на 

голосування правку, яку ставив Конобас, щодо листа Водоканалу.  

Справа в тому, що ми неоднозначно... (нерозбірливо), шановний, ми 

неоднократно це питання розглядали на профільній комісії, і це питання 

чисто технічне, і воно повинно бути проголосовано. Тому що фактично, 
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якщо ми його не проголосуємо, ми не зможемо фактично виконати це 

рішення сесії. Дякую за увагу! 

(Шум у залі). 

Прокопів В.В.: Колеги, я прошу займати свої місця! Надам слово всім ... 

Колеги, я перепрошую! Прошу тишини в залі!  

Ставлю на голосування правку пана Артеменка. Прошу визначатись, 

колеги! 

Голосування: 

За - 60, проти  - 10, утр. - 7. Рішення не прийнято. 

(Шум у залі). 

Прокопів В.В.: Не спрацювала картка у міського голови. Я прошу 

перевірити технічні служби, чи було голосування!  

Колеги, чи є ще правки? 

(Шум у залі). 

 

   

 

  <---   10 Февраля  17 ч 16 м 28 с  ----   Другий   ---> 

   

Прокопів В.В.: Будь ласка, Антонєнко! 

Антонєнко Л.В.: Колеги, я продовжую зі своїми правками. Я 

сподіваюся, що цей об"єкт на Військовому проїзді буде приватизований 

в...  

Шановний Віталій Володимирович! Це є неправильна приватизація! 

Коли ми з Вами не розуміємо, з якої кількості сараїв, вибачте, складається 

цей об"єкт. Це не сараї, які ми приватизуємо. Ми приватизуємо сьогодні 

земельну ділянку і ніхто не розуміє її меж. Ніхто не розуміє, скільки 

насправді вона буде коштувати. Буде відбуватися приватизація за 

оціночною вартістю тих сараїв, які розташовані на цій земельній ділянці, 

на Військовому проїзді, 6. 

Ви прийшли сьогодні проголосувати за це питання. А це питання 

здатно принести до бюджету міста Києва значно більше коштів, ніж той 

спосіб, у який сьогодні департамент пропонує цю приватизацію здійснити. 

Це є недопустимим, приватизація цього майна в такий спосіб. 

Недопустимим!  

Моя наступна поправка... 

Гудзь А.А.: Можна ремарку, бо зачеплено департамент.  

(Оплески). 

Гудзь А.А.: Я повинен усім депутатам сказати, що той в спосіб 

приватизація не може бути правильною або неправильною. Вона повинна 

бути правовою, відкритою і прозорою.  
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Все, що каже Леонід Васильович, це може дуже гарно, але він знає, 

що це не передбачено діючим законодавством. Все повинно бути навпаки. 

Той покупець, хто отримає на аукціоні в відкритому продажі це майно, 

буде мати в першочерговому праві право на викуп цієї земельної ділянки. 

Тобто, земельна ділянка буде... 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Пане Леоніде, вас не перебивали!... (Нерозбірливо) 

Послухайте, будь ласка! 

Гудзь А.А.: Продаватися таким же чином.  

З зали: (Нічого не чути). 

Гудзь А.А.: Площа згідно з БТІ. Планом БТІ. Мова йде... 

З зали: (Нічого не чути). 

Гудзь А.А.: Леонід Васильович, може ви не знаєте, я вам скажу, що 

підготовка до приватизації об"єкта, це дуже ретельний процес, який 

передбачає проведення інвентаризації, проведення поточної 

інвентаризації, проведення оцінки, проведення технічної інвентаризації 

відповідним органом... 

Прокопів В.В.: Пане Андрію... 

Гудзь А.А.: Бюро технічної інвентаризації. Про що ми кажемо? 

Прокопів В.В.: Андрій Анатолійович, ми вам дякуємо! (Оплески). 

Будь ласка, Володимир Яловий і переходимо до голосування! 

Яловий В.Б.: Шановний Володимир Володимирович! Колеги! 

Розумієте, ось йде в нас цікавий, так сказати, диспут, дискусія по цьому 

питанню.  

Ми приймаємо Програму. Програма обширна, важлива для нас і таке 

інше. Є заперечення голови комісії, є заперечення ряду депутатів. Ну, 

можливо, це 1-2% від тієї Програми, 5-6 об"єктів, які викликають якісь 

непорозуміння.  
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Що нам мішає їх виключити, ці об"єкти, на якийсь час, довивчити і 

окремо винести на засідання сесії, проголосувавши в цілому Програму без 

цих об"єктів? В чому проблема? Чому ми тут ламаємо копья в цій ситуації? 

Дякую! 

Прокопів В.В.: Шановні колеги, більше правок не надходило! Ставлю ... 

Будь ласка! 

(Шум у залі). 

Пан Антонєнко, будь ласка, ваша правка!  
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Антонєнко Л.В.: Ще раз, у всьому цьому переліку, який складається із 

сотень об"єктів, є лише два об"єкти, які не мають площі визначеної, і ніхто 

не знає, скільки там площі на цих об"єктах.  

Прокопів В.В.: Яка правка, пане Леоніде? 

Антонєнко Л.В.: Це об"єкт на, Військовий проїзд, 6 і Електриків, 17. Ми 

наполягаємо на виключенні цих ...  

Наступна правка! Наступна правка стосується підвалів у житлових 

будинках. Управління правового забезпечення перелічує ці об"єкти, які є 

неприпустимими для приватизації в такий спосіб: 187, 189, 190, 195, 196, 

197, 199, 325. Це об"єкти, які управління правового забезпечення вимагає 

виключити з цього переліку. 

На комісії ми запропонували компромісний підхід до цього питання і 

сказали, що лише та адреса, де створено ОСББ, є неприпустимим 

приватизація підвалу в будинку, де створено ОСББ. Це є лише одна 

адреса, яку ми пропонуємо виключити. Ця адреса є: Введенська, 106-а, 

номер 190. Пропозиція виключити цю адресу. 

Прокопів В.В.: Думаю, слушна пропозиція! Єдине, що поставимо її на 

голосування після того, як зрозуміємо, що в нас з роботою, тому що 18.30 

на годинниках. Більше немає можливості продовжити пленарне засідання. 

Будь ласка, Харченко записався! 

Харченко О.В.: Шановні колеги, ми два дні засідаємо і не закінчили 

порядок денний! Враховуючи, що напевно будемо переносити, є 

пропозиція наступна. Подовжити термін нашого засідання до моменту 

закінчення розділів 3.11, 3.12.  

Чому 3.11, 3.12? Це в розділі "містобудування і землевпорядкування", 

це відмови і розірвання. Відмови, розірвання ми дуже швидко голосуємо, 

але це нам зекономить якісь 30-40 хвилин на наступному засіданні. Тому 

дві пропозиції в одній, за які прошу голосувати: продовжити термін роботи 

пленарного засідання до моменту закінчення цього питання, яке ми 

розглядаємо. 
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Та також пунктів 3.11, 3.12.  

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування пропозицію пана Харченка.  

Визначаємось, колеги! 

Голосування: 

За - 55, проти - 4, утр. - 8. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Вікторія Муха! 

Муха В.В.: Вікторія Муха, фракція "Солідарність". 
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Я би хотіла нагадати колегам, що нас чекає в сесійній залі ще один 

директор департаменту - директор Департаменту культури.  

Я би просила, вношу пропозицію продовжити час роботи до 

закінчення розгляду питання цього і питання 22-го розділу "Власність", 

"Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів 

закладів культури".  

Буду вдячна за підтримку! 

Прокопів В.В.: Ваша пропозиція зрозуміла.  

Ставлю на голосування! 

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 14. Рішення прийнято. 

Колеги, ставлю на голосування... Ми продовжили роботу пленарного 

засідання.  

Ставлю на голосування пропозицію пана Антонєнка, озвучену на 

стенограму.  

Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 43, проти - 0, утр. - 18. Рішення не прийнято. 

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Андрій Анатолійович, прокоментуйте, будь ласка, 

ситуацію ...(нерозбірливо). 

Гудзь А.А.: Дозвольте ремарку, щоб усі депутати розуміли...  

З зали: (Нічого не чути). 

Гудзь А.А.: Так, і це системне питання.  

З зали: (Нічого не чути). 

Гудзь А.А.: Леоніде Васильовичу, коли ви казали, я ж мовчав. Можна 

трошки? 

Скільки юристів, стільки думок. Але я вам скажу одне, що закон 

визначає про спільну власність виключно поняття "підвальні", "підвал", 

так. Але є приміщення, які розташовані у підвальних поверхах. І таких 

приміщень... (Шум у залі). Не жалій. ...Таких приміщень у комунальній 

власності, щоб усі розуміли, 80% у всіх районах. Тобто необхідно 

розрізняти по класифікаторах, що є підвали, а є підвальні... а є приміщення 

в підвальних поверхах. І то є велика різниця.  

Усі приміщення комунальної власності зазначені в рішенні Київської 

міської ради №26 і 284. І якщо ви, 

 

   

  <---   10 Февраля  17 ч 25 м 28 с  ----   Другий   ---> 
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таким чином трактуючи законодавство, будете позбавлятися від цього 

майна, то я ще раз скажу, що в районних адміністраціях відразу стане на 

80% приміщень менше, причому, я ніскільки не заперечую щодо спільної 

власності. Це дуже великий необхідний суспільний механізм. Але ж 

давайте розрізняти ці юридичні поняття. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Будь ласка, Максим Конобас! 

Конобас М.П.: Я знімаю. Це була пропозиція про подовження роботи. 

До Мухи. Дякую! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, пані Антонова! 

Колеги, немає більше пропозицій.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Ольга Балицька!  

Балицька О.С.: Панове, я знаю, що ми зараз будемо голосувати це 

питання. Я просто хочу пояснити для тих, хто нас дивиться по 

телебаченню, що коли приватизовуються сараї, зараз так, все одно 

прийдуть приватизовувати всю земельну ділянку, отже, в цьому сараї 

навіть дах змінити без земельної ділянки не буде можливо. Вартість 

насправді головна закладена в земельну ділянку.  

Я хочу звернутися до вас і дуже попросити. Всім, всім повідомити, 

коли буде аукціон. Ми всі, всі подивимося, хто буде в ньому брати участь і 

наскільки будуть прозорі умови цього аукціону. Спеціально, з приводу всіх 

цих земельних ділянок і всіх цих об"єктів, які наголошував мій колега, бо 

насправді йде мова про земельні ділянки. 

А до шановного мера звернуся, і, мабуть, потрібно переговорити із 

заступниками, що дійсно вартість є в земельній ділянці. Якщо ми думаємо 

про те, щоб наповнювати бюджет, а потім його витрачати на Євробачення 

чи інші потреби, то давайте його наповнювати, а не розбазарювати. 

Потрібно по-іншому підходити до цієї Програми. Я дуже дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Гудзь А.А.: Дуже слушно. Мова йшла якраз про те, що буде аукціон з 

продажу майна, а потім земельної ділянки.  

Для всіх, всіх, всіх я повідомляю, що окрім газети "Хрещатик" цього 

прочитати більше ніде не можна. Тобто всі об"яви в газеті "Хрещатик". 

Слідкуйте, будь ласка! Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, ставиться на голосування зазначений проект 

рішення  в цілому.  

З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Пане Антонєнко, вони в вас просто в неймовірній 

кількості народжуються. Чи... 
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З зали: (Нічого не чути). 

Прокопів В.В.: З озвучених?  

Будь ласка! Є правки? Будь ласка, озвучте їх! 

Антонєнко Л.В.: Колеги, деякі приміщення, які пропонуються до 

приватизації, перебувають в оренді підприємців, які сплачують 

субсидовані ставки оренди, але надають суспільству важливу соціальну 

послугу, це є №354, або сплачують ринкові ставки 
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і заперечують проти приватизації. Це є номер 350 і 361.  

Мова йде про приміщення площею 655 кв. м на Московській, 19/1, в 

якому перебуває, колеги, редакція газети "Дзеркало тижня". Чи який є 

сенс? Це є орендар, який сьогодні орендує це приміщення. Суспільно-

політичне, загальнонаціональне видання "Дзеркало тижня". Ми сьогодні 

за пропозицією якоїсь іншої організації пропонуємо це приміщення 

приватизувати. 

По-друге, є приміщення, де сьогодні 18% сплачують орендарі. Вони 

заперечують проти включення цього приміщення до приватизації. Ми за 

п"ять років отримаємо повну вартість цього приміщення і далі можемо 

заробляти на ньому.  

Який сенс приватизації цих приміщень? Я пропоную виключити ці 

приміщення з Програми приватизації! 

Прокопів В.В.: Колеги! Здається, слушна пропозиція пана Антонєнка! 

Ставлю її на голосування. Прошу підтримати! 

Голосування: 

За - 57, проти  - 0, утр. - 6. Рішення не прийнято. 

Остання правка пана Антонєнка! Нагадую, згідно з Регламентом одну 

хвилину на озвучення! 

Антонєнко Л.В.: Колеги! Приватизація приміщень, які становлять 

високу інвестиційну привабливість, але є матеріальною базою для 

розміщення виконавчих органів місцевого самоврядування, має 

грунтуватись на системній програмі відселення таких органів у нові 

функціональні офісні приміщення, які не становлять історичної цінності.  

Проектом рішення пропонується приватизувати приміщення на 

Георгіївському провулку, 9-а площею 3 тис., колеги, 785 кв. м, в якому 

сьогодні перебуває Департамент охорони здоров"я та інші підпорядковані 

йому служби, а також приміщення за адресою: Хрещатик, 44-а, площею 

882 кв. м, в якому розташовані Департамент економіки і Департамент 

суспільних комунікацій. 
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Департаменти ці не є ініціаторами приватизації. Ініціатором є приватні 

компанії, які не надали інформацію про те, як і куди відбуватиметься 

відселення комунальних служб. 

Підтримуючи ідею такого переселення і заощадження коштів, яке воно 

може потенційно принести до бюджету, вважаю, що питання потребує 

додаткового опрацювання, і пропонуємо перенести ці питання на окремий 

проект рішення, який буде системно обгрунтований адміністрацією.  

Гудзь  А.А.: Я, якщо можна, Леоніде Васильовичу, ну ви не могли не 

знати про лист Департаменту охорони здоров"я, яким він, цитую: "Вважаю 

можливим включення 
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нежитлового будинку на вулиці Георгіївській, 9, літера А, до переліку 

об"єктів, що підлягають приватизації шляхом аукціону". Та інші: Хрещатик, 

44 в аварійному стані, ви бачили виїзд комісії аварійної, і Басейна, 1/2, така 

ж ситуація.  

Ви про це знаєте, але кажете інше. Дивуюсь. Дякую! 

Прокопів В.В.: Колеги, будь ласка, пан Поживанов записався!  

Це вже було останнє?  

Будь ласка, Леонід Антонєнко! Будь ласка, ще раз Антонєнко!  

(Шум у залі). 

Антонєнко Л.В.: За яку ми не голосували.  

Я прошу її поставити ...(нерозбірливо). 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Ставимо її на голосування. 

Ставимо на голосування. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 30, проти - 0, утр. - 22. Рішення не прийнято. 

Колеги, чи є ще правки?  

Будь ласка, пан Макаров! 

Макаров О.А.: Колеги, зараз, я так розумію, може бути поставлене це 

питання на голосування в цілому.  

Хочу нагадати, що якщо ми не проголосуємо в цілому, нічого 

страшного не відбудеться, буде вважатися прийнятим у першому читанні, 

відправимо в комісію на доопрацювання.  

Ви бачите температуру обговорення. Ви бачите, що у голови постійної 

комісії є багато заперечень.  

Я думаю, що хтось із присутніх тут із цієї сформованої більшості 

можуть собі дозволити не натиснути кнопку "за" і дати ще два тижні для 

вивчення цього питання.  
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Давайте не повертати в зал сесійний слово "дерибан", який був дуже 

характерний для попередніх каденцій, до Помаранчевої революції.  

Зробіть це, відправте на друге читання, будь ласка! 

(Оплески). 

Гудзь А.А.: Дякую! Невеличка ремарка.  

Департамент вніс цей проект рішення 12.07.2016. Профільна комісія 

розглядала його два місяці в усіх можливих презентаціях. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 

Колеги, ставимо на голосування зазначений проект рішення в цілому. 

Прошу визначатись з проголосованими правками! 

 

 

    

  <---   10 Февраля  17 ч 34 м 28 с   ----  Другий  ----> 

   

Голосування: 

За - 60, проти - 11, утр. - 6. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, ми проголосували правку пані Вікторії з приводу розгляду 

пункту 22-го, я так розумію, в розділі "Власність". 

Будь ласка, я запрошую... Андрій Анатолійович є на трибуні. Прошу 

вас... 

Гудзь А.А.: Діана Олегівна зараз розкаже... 

Прокопів В.В.: Ви співдоповідач.  

Пані Діана, запрошую вас до трибуни! 

Попова Д.О.: Шановні колеги! Я дуже вдячна за те, що ми 

проголосували за те, щоб я змогла доповісти з цього питання.  

Причиною щодо прийняття цього проекту рішення став ще Закон 

України "Про державний бюджет 2015 року", а насамперед його 10-й 

додаток, який передбачив фінансування... 

(Шум у залі). 

Прокопів В.В.: Колеги, я прошу тишини в залі! Майте повагу, будь 

ласка! Доповідає пані Діана дуже важливий проект рішення.  

Попова Д.О.: Я перепрошую! Я буквально займу кілька хвилин для 

того, щоб пояснити наскільки важливим є це питання саме зараз.  

Ми фінансуємо державні заклади культури, які передалися з 

державного бюджету на місцевий, вже третій рік поспіль, не маючи 

жодного впливу на управління, особливо на ефективне управління цими 

закладами культури.  

З тих 10-ти установ, які передані нам на фінансування, ми 

передбачаємо тільки 9 для того, щоб прийняти до місцевого бюджету. 

З зали: Голосуємо.  
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Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування зазначений проект 

рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 75, проти - 1, утр. 5. Рішення прийнято. 

Попова Д.О.: Дякую, шановні колеги! 

Прокопів В.В.: Колеги, чи є якісь пропозиції ще? Чи є пропозиції?  

Колеги, немає пропозицій! На сьогодні ми вичерпали час пленарного 

засідання. Продовження пленарного засідання відбудеться у вівторок 21-

го лютого об 11.00.  

 

 

Стенограма на 118 стор. 

_________ В. Вороніна 

21.02.2017 
 
 

   

 

   
 


