
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ 

 ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                                        тел.:(044)202-72-25; тел./факс(044)202-73-05 

 

Протокол № 3/108 

чергового засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань культури, туризму та інформаційної політики (Комісії) 

 

від 12.02.2020 

 

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

                                   кімн. 1017 (10-й поверх), початок засідання – 10.00. 

     

Склад Комісії: 4 депутати Київської міської ради.  

 

Присутні: 3 депутати Київської міської ради, члени  комісії: 

Муха Вікторія Вячеславівна – голова Комісії, головуюча; 

Березницька Людмила Іванівна – член Комісії; 

Поживанов Олександр Михайлович – секретар Комісії. 

 

Відсутні: 1 депутат Київської міської ради, член  комісії: 

Бенюк Богдан Михайлович – заступник голови Комісії. 

 

Запрошені та присутні: 

Анжияк Сергій Михайлович – перший заступник директора Департаменту 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Копил Михайло Андрійович – головний спеціаліст відділу збереження та 

розвитку матеріальної культурної спадщини Головного управління охорони 

культурної спадщини Директорату культурної спадщини Міністерства культури, 

молоді та спорту України; 

Коханій Михайло Сергійович – начальник відділу моніторингу зон охорони 

Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

Радова Марина Сергіївна – начальник Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 



Калганов Дмитро Олександрович – заступник начальника відділу організації 

туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

Дворніков Віктор Металович – перший заступник директора Департаменту 

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Плотніков Юрій Анатолійович – заступник директора Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Липівська Світлана Олексіївна – заступник директора Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

Бугрим Дмитро Петрович – начальник відділу супроводження 

інвестиційних проєктів Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

Чернега Олена Михайлівна- виконуюча обов’язки директора комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр»; 

Хоматова Наталія Миколаївна – заступника директора комунального 

підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва»; 

Грищенко Людмила Михайлівна – начальник відділу контролю виконання 

договорів оренди комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; 

Котов Андрій Дмитрович – керівник проєкту комунального підприємства 

«Головний інформаційно-обчислювальний центр»; 

Шлапак Віталіна Леонідівна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 

Панченко Олександр Якович – директор Державного архіва міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Сікора Надія Павлівна – провідний юрист-консульт Державного архіва 

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

Фалько Георгій Леонідович – представник художниці Фалько Ірини 

Леонідівни, професор Національного Університету імені Т.Г. Шевченка (за 

довіреністю); 

Коновал Віктор Іванович – голова Київської організації Національної спілки 

художників України; 

Олійник Валерій Миколайович – представник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Хенсфорд Україна»; 

Довбик Анна Сергіївна – вихователь-методист благодійної організації 

«Благодійний фонд «Діти надії та любові»; 

Брюховецька Людмила Іванівна - головний редактор журналу «Кіно-Театр» 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 

Турчина Людмила Сергіївна – член Громадської ради житлового масиву 

Березняки; 

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20(%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)


Горобець Олександр Іванович – головний редактор журналу «Міжнародний 

туризм»; 

Собцов Володимир Михайлович – співголова громадської організації 

«Відродження «КИЄВОПОДІЛ», член ревізійної комісії Київської організації 

Національної спілки художників України;   

Гончаренко Ганна Володимирівна – голова громадської організації 

«Громадський рух «Почайна», представник автора петиції; 

Ковальський Валентин Іванович – журналіст газети «Вечірній Київ»; 

Котлякова Лариса Костянтинівна – голова комітету з культури Громадської 

ради при Київській міській державній адміністрації, член Всеукраїнської 

громадської організації «Спілка християнських письменників України»; 

Головаха Віталій Сергійович – помічник-консультант депутата Київської 

міської ради Березницької Л.І.; 

Роговець Ніна Леонідівна – помічник-консультант депутата Київської 

міської ради Мухи В.В.; 

Синюченко Наталія Аркадіївна - головний спеціаліст управління 

забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради, забезпечує 

діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 

інформаційної політики; 

Ігнатенко Тетяна Іванівна – заступник начальника управління забезпечення 

діяльності постійних комісій Київської міської ради, забезпечує діяльність 

постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 

інформаційної політики. 

 

                                               Порядок денний: 
 

1. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації, відповідального за реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення історичних пам’яток 

в місті Києві» (автор: Фінберг А.Л.). 

 

2. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації, відповідального за розробку та 

реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у 

підтриманій електронній петиції від 24.07.2017 №08/КО-7363(п) «Просимо 

врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на Поштовій 

площі!» (автор: Галімов А.А.). 

 

3. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації, відповідального за реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції №7430 (доручення Київського міського голови В. Кличка від 03.05.2018 №08/КО-



2204 (п) «Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів 

Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя 

Сліпака.» (автор: Романенко Є.І.). 
 

4. Заслуховування звіту Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

виконання у 2019 році заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті 

Києві на 2019-2021 роки (лист від 05.02.2020 №065/04-156). 

 

5. Розгляд проєкту розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до 

Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» (лист від 10.02.2020 №068/05-02/410) 

 

6. Розгляд звернення Турчини Л.С. з пропозицією щодо створення 

Музею імені Івана Миколайчука (як філії Музею історії міста Києва) на першому 

поверсі будівлі на вул. Соборності, 2  
(вх. від 26.12.2019 №08/КО-5488, лист Департаменту культури КМДА від 

21.01.2020№060-350; лист Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА від 

20.01.2020№062/06/12-488; лист Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 

29.01.2020 №055-1235; лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 27.01.2020). 

 

7. Розгляд звернення Київської організації Національної спілки 

художників України  щодо укладання договору оренди на приміщення художньої 

майстерні за адресою: вул. Борисоглібська, 5 В штрих (3-й поверх) з членом 

Національної спілки художників України та Міжнародної асоціації образотворчих 

мистецтв Фалько Іриною Леонідівною  
(лист Київської організації Національної спілки художників України від 23.01.2020 № 20). 

 

8. Різне. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу на засіданні, щодо прийняття за основу 

порядку денного з 8 (восьми) питань засідання Комісії від 12.02.2020 року. 

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу порядок денний з 8 (восьми) питань 

засідання Комісії від 12.02.2020 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу на засіданні, щодо пропозицій про 

доповнення чи зняття питань з порядку денного засідання Комісії від 12.02.2020 

року. 

Пропозицій не надійшло. 

 

СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу на засіданні, яка на прохання 

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) запропонувала зміну черговості розгляду питання 



№6 порядку денного засідання Комісії від 12.02.2020 року. 

ВИРІШИЛИ: змінити черговість розгляду питання №6 порядку денного 

засідання Комісії від 12.02.2020 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу на засіданні, яка запропонувала 

прийняти в цілому порядок денний з 7 (семи) питань засідання Комісії від 

12.02.2020 року з урахуванням зміни черговості розгляду питання №6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти в цілому порядок денний з 7 (семи) питань засідання 

Комісії від 12.02.2020 року з урахуванням зміни черговості розгляду питання №6. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу на засіданні, яка відповідно до пунктів 3-

6 статті 8 Регламенту Київської міської ради звернулася до депутатів Комісії з 

пропозицією заявити про наявність реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 

 

 

                                Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

1. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації, відповідального за реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення історичних пам’яток 

в місті Києві» (автор: Фінберг А.Л.). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про підтриману електронну петицію від 13.11.2015 

№Б-29181 «Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті Києві». 

ВИСТУПИЛИ: Коханій М.С., Котов А.Д., Муха В.В., Поживанов О.М. 

Під час доповіді та обговорення зазначено, що станом на сьогоднішній день 

Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) як контент- 

адміністратором забезпечено внесення до Інформаційної бази пам’яток 

культурної спадщини міста Києва (далі – База) всієї необхідної інформації, яка 

дозволить впровадити публічну частину зазначеної інформаційної системи. База 

постійно оновлюється, наповнюється необхідною інформацією. На мапі ІАС 

«Майно» (на оновленій платформі) створено шар з даними Бази. Впровадження 

зазначеного шару з тестового на продуктивне середовище планується на березень 

2020 року. Ведеться постійна співпраця з автором петиції. Робота Бази на повну 

потужність наразі залежить від виконання необхідних завдань комунальним 

підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр», яке планує 

завершити зазначені завдання на початок літа 2020 року. 

ВИРІШИЛИ: зазначену інформацію взяти до відома.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 



 

2. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації відповідального за розробку та 

реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у 

підтриманій електронній петиції від 24.07.2017 №08/КО-7363(п) «Просимо 

врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на Поштовій 

площі!» (автор: Галімов А.А.). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про підтриману електронну петицію від 24.07.2017 

№08/КО-7363(п) «Просимо врятувати безцінні історичні артефакти та 

археологічні розкопки на Поштовій площі!». Проінформувала, що на адресу 

Комісії не надійшла відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту 

України щодо поновлення діяльності Робочої групи по врегулюванню питань, 

пов’язаних із завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки 

на Поштовій площі у м. Києві, а також актуалізації її складу. 

Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та 

ландшафтних перетворень, земельних та інших робіт на пам’ятках національного 

значення належить до повноважень центрального органу виконавчої влади,  в 

даному випадку до Міністерства культури, молоді та спорту України. 

Листом від 28.12.2019 № 2153/10-4/15-19 Міністерство культури України 

повідомило виконавчий орган Київської міської державної адміністрації, що 

зазначене Міністерство ліквідовується та запропоновано повернутися до питання 

поновлення роботи Робочої групи, створеної з метою врегулювання питань, 

пов’язаних з завершенням археологічних досліджень та музеєфікації знахідки на 

Поштовій площі у м. Києві, після завершення заходів, пов’язаних з утворенням 

Міністерства культури, молоді та спорту України. 

Питання визначення засновника майбутнього музею ще не вирішене та не 

визначений об’єм музейного зібрання, що буде експонуватися, тому є 

передчасним формування завдань на проєктування музейного простору. 

Виконавчий орган Київської міської державної адміністрації повторно 

звернувся до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо прискорення 

вирішення питання стосовно поновлення роботи Робочої групи, створеної з метою 

врегулювання питань, пов’язаних з завершенням археологічних досліджень та 

музеєфікації знахідки на Поштовій площі у м. Києві, в тому числі щодо вирішення 

питання визначення засновника музею на Поштовій площі в м. Києві. 

ВИСТУПИЛИ: Копил М.А., Муха В,В., Гончаренко Г.В., Бугрим Д.П., 

Олійник В.М., Поживанов О.М. 

Під час доповіді та обговорення зазначено, що наразі керівництво 

новоствореного Міністерства культури, молоді та спорту України опрацьовує 

питання щодо поновлення діяльності Робочої групи по врегулюванню питань, 

пов’язаних із завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки 

на Поштовій площі у м. Києві, актуалізації її складу. Визначаються структурні 

підрозділи міністерства, відповідальні за  Поштову площу, загальні концептуальні 

напрацювання зберігаються, уточнюються деталі. 

Представником Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

проінформовано, що на виконання рішень Київської міської ради та рішення 



інвестиційної комісії укладено додаткову угоду №6 до інвестиційного договору, 

якою передбачено, що інвестор після отримання від замовника вихідних даних 

повинен розробити, погодити та внести зміни в проєктно-кошторисну 

документацію і робочу документацію щодо створення матеріальних умов в 

об’єкті інвестування для експонування археологічних знахідок в межах музейного 

простору, а також розробити, погодити  та внести зміни в проєктну документацію 

щодо альтернативного укріплення паль на ділянці проведення археологічних 

досліджень. Станом на сьогодні у Департаменті економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відсутня інформація та копії відповідних документів щодо 

коригування проєктної та робочої документації. 

Представник інвестора зазначив, що ризики аварійної ситуації на об’єкті – 

пам’ятці культурної спадщини національного значення залишаються, вихідні дані 

для проєктування музейного простору відсутні, дозвіл археологам на проведення 

робіт понад рік не видається. З метою збереження пам’ятки необхідно термінове 

проведення досліджень. У паспорті пам’ятки згадується близько 1000 об’єктів, 

проте відсутня інформація стосовно їхньої передачі на облік однієї з державних 

чи комунальних установ. 

Представник автора петиції зазначила про необхідність розірвання 

інвестиційного договору та укладання нового (на будівництво музею), 

проінформувала про наявність меценатів з країн Прибалтики, які готові 

забезпечити, на її думку,  будівництво культурного центру, музею на Поштовій 

площі - КАКИХ?. 

Голова Комісії запропонувала громадськості організувати співпрацю 

меценатів з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). КОММЕНТ 

ДЕПАРТАМЕНТА? 

Запропоновано наступний розгляд даної петиції провести за участі 

заступника голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського 

та представника Міністерства культури, молоді та спорту України. КОММЕНТ 

МОНДРИЕВСКОГО 

ВИРІШИЛИ: зазначену інформацію взяти до відома; 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Муха В.В., головуюча на засіданні, поставила на голосування пропозицію 

щодо направлення звернення від Комісії на адресу Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та Інституту археології Національної академії 

наук України щодо надання інформації про місцеперебування артефактів, 

знайдених під час розкопок на Поштовій площі. КОММЕНТ НИКОРЯКА! 

ВИРІШИЛИ: Комісії звернутися до Департаменту охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Інституту археології Національної академії наук 

України щодо надання інформації про установу, на обліку якої перебувають 

артефакти, знайдені під час розкопок на Поштовій площі. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 



Рішення прийнято. 

 

Муха В.В., головуюча на засіданні, поставила на голосування пропозицію 

щодо направлення звернення від Комісії на адресу першого заступника голови 

Київської міської державної адміністрації М. Поворозника та заступника голови 

Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського щодо надання 

інформації про виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 

№225/6276 «Про врегулювання питань, пов'язаних з припиненням або внесенням 

змін до інвестиційного договору N 050-13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво 

об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу 

на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція 

транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі». НУЖЕН 

ЭТОТ ДОКУМЕНТ 

ВИРІШИЛИ: Комісії направити звернення на адресу першого заступника 

голови Київської міської державної адміністрації М. Поворозника та заступника 

голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського щодо 

надання інформації про виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 

№225/6276 «Про врегулювання питань, пов'язаних з припиненням або внесенням 

змін до інвестиційного договору N 050-13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво 

об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу 

на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція 

транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі». ПОЛУЧИТЬ 

ИНФУ ОТ ПОВОРОЗНИКА И МОНДРИЕВСКОГО 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

  

3. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови 

Київської міської державної адміністрації, відповідального за реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції №7430 від 03.05.2018 №08/КО-2204(п) «Надати земельній ділянці на розі 

Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької 

опери, Героя України Василя Сліпака.» (автор: Романенко Є.І.). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про підтриману електронну петицію №7430 від 

03.05.2018 №08/КО-2204(п) «Надати земельній ділянці на розі Андріївського 

узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя 

України Василя Сліпака.». Зазначила, що до порядку денного сесії Київської 

міської ради включено проєкт рішення Київської міської ради «Про розірвання 

договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському 

районі м. Києва від 13 квітня 2006 року за № 85-6-00263, укладеного між 

Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«ФІРМА «СУЛА». 

ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М. проінформував, що постійна комісія 

Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування підтримала  підготовлений Департаментом земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проєкт рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 



оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі м. 

Києва від 13 квітня 2006 року за № 85-6-00263, укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «СУЛА». 

Земельна ділянка вільна від капітальної забудови, що підтверджено актом 

обстеження, детальний план зазначеного мікрорайону не затверджено. 

Зафіксована систематична несплата орендної плати за земельну ділянку, що стало 

підставою для підготовки зазначеного проєкту рішення Київської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: зазначену інформацію взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

4. Заслуховування звіту Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

виконання у 2019 році заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті 

Києві на 2019-2021 роки (лист від 05.02.2020 №065/04-156). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про звіт Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо виконання у 2019 році заходів Міської цільової програми 

розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Радова М.С., Муха В.В., Поживанов О.М., Березницька Л.І., 

Коновал В.І., Собцов В.М. 

Під час доповіді та обговорення зазначено, що протягом 2019 року 

здійснено ряд заходів. Місто взяло участь у 9 наймасштабніших міжнародних 

виставкових туристичних заходах. Забезпечено рекламу туристичних 

можливостей м. Києва на інтернет-ресурсах авіакомпанії Ryanair, у міжнародних 

аеропортах України та в аероекспресі Київ – Бориспіль – Київ, організовано ряд 

рекламно-інформаційних прес-турів для представників туристичної галузі та ЗМІ 

до міста Києва. Забезпечено розміщення мобільного додатку «Kyiv City Guide» в 

PlayMarket та AppStore. В рамках проведення щорічних міжнародних 

туристичних виставок було презентовано туристичний потенціал м. Києва в 

Республіці Сербія, Азербайджані, Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Республіці Польща. Проведено робочі зустрічі та наради з представниками 

туристичної галузі та підписано відповідні Меморандуми про співпрацю щодо 

підготовки до реалізації проєктів зі створення умов для розвитку сучасних видів 

туризму. На офіційних туристичних онлайн-ресурсах Києва здійснювалася 

інформаційна підтримка масштабних заходів та туристично-привабливих подій, 

які відбувалися у м. Києві протягом 2019 року. Проведено прес-конференцію в 

Київській міській державній адміністрації до Всесвітнього Дня туризму та Дня 

туризму в Україні. 23 грудня 2019 року організовано та проведено вручення 

премії Kyiv Tourism Awards. Велась і продовжується робота щодо розвитку різних 

видів туризму в місті Києві, зокрема: велосипедного, гастрономічного, весільного, 

медичного тощо. Забезпечувалася діяльність комунального підприємства 

«Київський міський туристично-інформаційний центр». Створено та презентовано 

«Kyiv Convention Office» з розвитку ділового туризму в м. Києві. Зазначеним 

комунальним підприємством забезпечено функціонування промо-локаці VisitКуiv 



в рамках Новорічно-різдвяної ярмарки на Софіївській площі. Забезпечено вступ 

до міжнародних організацій «ICCA» та «European Cities Marketing», що сприяє 

розвитку ділового туризму. Велася і продовжується робота по підвищенню якості 

екскурсійної діяльності в м. Києві, забезпечено проведення навчального семінару-

тренінгу Level Up vol.3. Створено робочу групу з оперативного вирішення 

проблемних питань закладів розміщення  типу «хостел». Протягом жовтня-грудня 

2019 року здійснювались регулярні рейди по проблемних хостелах, усього 

оглянуто 113 об’єктів у всіх 10 районах міста. Протягом 2019 року 

забезпечувалась робота гарячої телефонної лінії і служби юридичної та 

інформаційної допомоги туристам. Підписано відповідний Меморандум про 

співпрацю через гарячу лінію «15-51». Продовжується робота по створенню 

Координаційної ради по туризму та іміджевій політиці, розроблено її положення 

та оновлено склад, підготовлено відповідний проєкт розпорядження, який 

проходить погодження в структурних підрозділах Київської міської державної 

адміністрації. Забезпечено функціонування двох туристично-інформаційних 

центрів в міжнародних аеропортах м. Києва. Ведеться робота зі створення нового 

туристично-інформаційного центру в центральній частині міста (на першому 

поверсі Київської міської державної адміністрації). В рамках реконструкції парку 

«Володимирська гірка» створено туристичну навігацію (встановлено 4 нових 

пілони, 4 нових стовпи з вказівниками напряму руху та розміщено вказівники на 4 

існуючих стовпах). Оновлено 123 об'єкти туристичної навігації, створено 14 

нових та оновлено 20 функціонуючих зупинок туристично-екскурсійного 

транспорту. 

 За 2019 рік м. Київ відвідало 2001,8 тис. осіб, що на 3,7 % більше, ніж за 

2018 рік (1930,5 тис. осіб). Головними країнами, туристи яких відвідують місто 

Київ, є: Білорусь, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Туреччина, 

Великобританія, Польща, Литва, Франція, Італія, Азербайджан та інші.  

   Станом на 31.12.2019 р. надходження до бюджету міста Києва від 

туристичного збору становили 63,63  млн грн, що майже на 31 мільйон більше, 

ніж у 2018 році (32,9 млн грн). 

   Наразі оновлено склад комунального підприємства «Київський міський 

туристично-інформаційний центр», прибуток від його діяльності за 2019 рік 

становив 259,0 тис. грн., складено стратегічний та фінансовий план. Сайт 

https://visitkyiv.travel/ проходить повну модернізацію. Планується наповнювати 

власними ресурсами Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сайт та 

мобільний додаток. Робота двох туристично-інформаційних центрів визнана 

неефективною, планується замінити їх на інформаційний термінал в аеропорту 

«Жуляни» та рекламні площі в аеропорту «Бориспіль». 

Доручено Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати на адресу Комісії 

копію Маркетингової стратегії розвитку туризму в м. Києві, результати 

соціологічного дослідження туристичних потоків за 2019 рік, офіційні дані від 

Державної прикордонної служби України щодо кількості туристів, які відвідали 

https://visitkyiv.travel/


місто Київ.   Запропоновано включити до складу Координаційної ради по туризму 

та іміджевій політиці виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) Поживанова Олександра Михайловича.  

Наголошено на необхідності покращення сайту. Порушене питання щодо 

виготовлення та розповсюдження путівників по місту Києву, наголошено на 

необхідності популяризації комунальних закладів культури, активізації роботи з 

виготовлення 3D-моделей пам’яток культурної спадщини з рельєфними 

тактильними табличками (шрифтом Брайля) для людей з вадами зору (першою 

зменшеною архітектурною 3D-моделлю буде ансамбль «Софія Київська» на 

Софійській площі, виготовлена за кошти інвестора).  

ВИРІШИЛИ: 1) звіт Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

виконання у 2019 році заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті 

Києві на 2019-2021 роки взяти до відома; 

2) Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) надати на адресу Комісії 

Маркетингову стратегію розвитку туризму в м. Києві, результати соціологічного 

дослідження туристичних потоків за 2019 рік, офіційні дані від Державної 

прикордонної служби України щодо кількості туристів, які відвідали м. Київ у 

2019 році; 

3) рекомендувати кандидатуру Поживанова Олександра Михайловича – 

депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії Київської міської 

ради з питань культури, туризму та інформаційної політики до складу 

Координаційної ради по туризму та іміджевій політиці виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

5. Розгляд проєкту розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до 

Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» (лист від 10.02.2020 №068/05-02/410). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про проєкт розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення 

змін до Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)». 

ВИСТУПИЛИ: Панченко О.Я. проінформував, що зазначений проєкт 

розпорядження підготовлено відповідно до вимог законодавства на виконання 

протокольного доручення першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації. Враховано пропозиції юридичного управління 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), профільних департаментів, зокрема Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації).  

ВИРІШИЛИ: проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до 



Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» погодити. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

6. Розгляд звернення Турчини Л.С. з пропозицією щодо створення 

Музею імені Івана Миколайчука (як філії Музею історії міста Києва) на першому 

поверсі будівлі на вул. Соборності, 2 (вх. від 26.12.2019 №08/КО-5488, лист 

Департаменту культури КМДА від 21.01.2020№060-350; лист Департаменту комунальної 

власності м. Києва КМДА від 20.01.2020№062/06/12-488; лист Департаменту містобудування та 

архітектури КМДА від 29.01.2020 №055-1235; лист Департаменту земельних ресурсів КМДА 

від 27.01.2020). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про звернення Турчини Л.С. з пропозицією щодо 

створення Музею імені Івана Миколайчука (як філії Музею історії міста Києва) на 

першому поверсі будівлі на вул. Соборності, 2. 

ВИСТУПИЛИ: Турчина Л.С., Муха В.В., Липівська С.О., Горобець О.І., 

Брюховецька Л.І., Анжияк С.М., Поживанов О.М., Березницька Л.І. 

Під час доповіді та обговорення зазначено, що питання популяризації 

творчості видатного українського митця Івана Миколайчука є надзвичайно 

важливим, особливо серед підростаючого покоління. Громада мікрорайону 

Березняки веде боротьбу проти забудови земельної ділянки на вул. Соборності, 2, 

офісною спорудою, та вважає, що на даній земельній ділянці має бути розміщено 

музей Івана Миколайчука з установою для дітей.  Після перейменування вулиці 

Серафимовича на вулицю Миколайчука на місці, де планується встановити 

пам’ятник Івану Миколайчуку, встановлено пам’ятний знак у вигляді каменю.  

Рішенням Київської міської ради від 23.04.2009 №346/1402 земельна 

ділянка на просп. Возз’єднання, 2 (нині – просп. Соборності, 2) передана ТОВ 

«Промексплуатація» для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку. За інформацією Департаменту комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» об’єкти за вказаною адресою до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва не належать.  

Представником Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) проінформовано, що 

Музей може бути створений на підставі колекції. Наразі така колекція відсутня,  

запропоновано проводити відповідні виставки, присвячені Івану Васильовичу 

Миколайчуку, в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. З 

метою пришвидшення створення музею його можливо зробити громадським чи 

іншої форми власності. 

Запропоновано Комісії звернутись до постійної комісії Київської міської 

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування стосовно 

опрацювання ініціативи створення та  виділення відповідних площ під музейний 

простір для розміщення музею Івана Миколайчука  під час розгляду проєкту 

рішення Київської міської ради щодо подовження договору оренди земельної 

ділянки на просп. Соборності, 2 чи надання її в оренду. 



Заявникові запропоновано опрацювати питання встановлення пам’ятника 

Івану Миколайчуку на просп. Соборності, 2 з Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) в робочому поряду. 

Зазначено, що було б доречно до святкування 80-річчя з дня народження 

Івана Миколайчука (у 2021 році) втілити в життя вказані ініціативи та створити на 

торцевій частині будинку, яка виходить до мосту Патона, відповідний мурал.  

ВИРІШИЛИ: 1) питання створення пам’ятника видатному українському 

актору, режисеру, сценаристу Івану Васильовичу Миколайчуку підтримати; 

рекомендувати заявникові опрацювати питання встановлення пам’ятника Івану 

Миколайчуку на просп. Соборності, 2 з Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 

2) Комісії звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування стосовно опрацювання 

ініціативи створення та  виділення відповідних площ під музейний простір для 

розміщення музею Івана Миколайчука (громадського чи іншої форми власності) 

під час розгляду проєкту рішення Київської міської ради щодо продовження 

договору оренди земельної ділянки на просп. Соборності, 2 чи надання її в 

оренду; 

3) Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) опрацювати питання вшанування пам’яті Івана 

Васильовича Миколайчука з нагоди 80-річчя з дня його народження у 2021 році; 

4) питання створення муралу, присвяченому  Івану Миколайчуку, 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

7. Розгляд звернення Київської організації Національної спілки 

художників України  щодо укладання договору оренди на приміщення художньої 

майстерні за адресою:  вул. Борисоглібська, 5 В штрих (3-й поверх) з членом 

Національної спілки художників України та Міжнародної асоціації образотворчих 

мистецтв Фалько Іриною Леонідівною (лист Київської організації Національної спілки 

художників України від 23.01.2020 № 20). 

СЛУХАЛИ: Муху В.В. про звернення Київської організації Національної 

спілки художників України  щодо укладання договору оренди на приміщення 

художньої майстерні за адресою:  вул. Борисоглібська, 5 В штрих (3-й поверх) з 

членом Національної спілки художників України та Міжнародної асоціації 

образотворчих мистецтв Фалько Іриною Леонідівною. Зазначила про зміни у 

законодавстві щодо питання надання в оренду майна державної і комунальної 

власності, можливості надання відповідних пільг. 

ВИСТУПИЛИ: Довбик А.С., Коновал В.І., Фалько Г.Л., Муха В.В., Собцов 

В.М., Плотніков Ю.А., Грищенко Л.М., Поживанов О.М. 



Перед обговоренням даного питання благодійна організація «Благодійний 

фонд «Діти надії та любові» звернулася з проханням врахувати, що 28.11.2019 

вона звернулася до балансоутримувача - Департаменту комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Департамент) із заявою про намір укласти договір оренди 

нежитлових приміщень на вул.  Борисоглібській, 5 В штрих (3-й поверх). 

Здійснено необхідні заходи відповідно до діючого положення про оренду майна. 

Зазначена організація понад 5 років веде благодійну роботу з дітьми та сім’ями, 

які постраждали від воєнного конфлікту на сході України та опинилися у 

складних життєвих обставинах.  

Під час доповіді та обговорення зазначено, що Київська організація 

Національної спілки художників України високо цінує активну діяльність Фалько 

Ірини Леонідівни, яка працює на користь столиці, сприяє її привабливості, 

популяризує українське мистецтво, в тому числі, за межами країни. Художники у 

зазначеному приміщенні працюють з 1985 року, звернення стосується 

приміщення на  мансардному поверсі. 

Департаментом проінформовано, що за результатами вивчення попиту на 

дане приміщення до Департаменту надійшло 2 заяви: від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Діти надії та любові» та Благодійної організації 

«Благодійний фонд почесних киян». Конкурс не був оголошений, оскільки з 

01.02.2020 року вступив в дію Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна» (від 03.10.2019 №157-ІХ), який заблокував процедури, що 

стосуються нової передачі в оренду, відсутня відповідна постанова Кабінету 

Міністрів України. 16.01.2020 до Департаменту надійшла заява Фалько І.Л. на 

отримання зазначеного приміщення без проведення конкурсу. Оскільки дана 

заява надійшла під час вивчення попиту, то розгляду вона не підлягала. 

У разі прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 06 грудня 2018 року № 253/6304 «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 

415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва» стане можливим продовження існуючих договорів оренди 

на приміщення комунальної власності на тих самих умовах. 

ВИРІШИЛИ: 1) відкласти розгляд зазначеного питання; 

2) Комунальному підприємству «Київжитлоспеексплуатації» 

(балансоутримувачу) надати на адресу Комісії інформацію про 

наявність/відсутність окремого входу до нежитлового приміщення на вул. 

Борисоглібській, 5 В штрих (3-й поверх); 

3) Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати на 

адресу Комісії письмове роз’яснення щодо процедури надання в оренду майна 

територіальної громади міста Києва з урахуванням Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (від 03.10.2019 №157-ІХ); 

4) благодійній організації «Благодійний фонд «Діти надії та любові» надати 

на адресу Комісії звіт (інформацію) щодо її діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



Голова комісії                                                                               Вікторія МУХА   

 

          Секретар комісії                                                         Олександр ПОЖИВАНОВ 
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