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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ, 
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

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

Протокол № 9

засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 05.04.2016 10:00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх.

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

Міщенко О. Г.

Кісільов І.П.

Турець В. В. 
Харченко О. В.

Картавий І. Л.

Баленко І. М. 
Балицька О. С., 
Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., 
Михайленко В. О., 
Назаренко В. Е., 
Негрич М. М., 
Непоп В. І.,

голова постійної комісії, головуючий;

перший заступник голови 
землекористування); 
заступник голови постійної комісії; 
заступник голови постійної комісії;

секретар постійної комісії;

члени постійної комісії

(з питань



Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.,
Старовойт В. М.,
Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю.

Всього присутні 19 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії. 
Відсутні депутати: Марченко Р.В., Банас Д.М., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.

Запрошені:
Антоненко П. Д., 
Діденко Я. О., 
Муха В. В., 
Пабат О.В.

- депутати Київської міської ради;

Тацій Ю.О.

Поліщук О.Г.

Кулаковський Ю. П.

заступник директора Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) - начальник 
Служби містобудівного кадастру; 

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

Дюжев С.А. 
Дядюк О. 
Олексієнко І.С.

Тищенко В. М., 
Березовський В. В., 
Бердичевська А., 
Грищенко С., 
Мороз А.
Ільїн В. Ф., 
Клязніка О. А., 
Коломійчук В. П., 
Сівальнєва А., 
Суліля О.,
Плахтій О.,
Фомін В.
Безкоровайна С. В., 
Бондаренко О. В., 
Брилов О.,
Гаркава Н. В.,

представник громадськості; 
представник громадськості;
заступник голови ОСН «Комітет ради житлового 
масиву Виноградар, представник координаційної ради 
ГНО «Київське Віче»; 

по питанню 1 порядку денного:

- по питанню 2 порядку денного:



Кізін С.,
Козак Н. Р., 
Холодян А. І., 
Шуцкий А. Г. 
Ахтирський В. В. 
Бережний О. 
Воловська А. Ю. 
ГлебаВ.
Білова Л. І., 
Ахтирський В. В., 
Захарова І. С. 
Земляний Д. В. 
Задерей В. В. 
Зябкін Т 
Зінь А. Г.,
Супрун А. М. 
Кудирка В. Д. 
Максимова В. В. 
Максимов В. В. 
Паламарчук А. С. 
Проданюк Р. О.

Перєва В. О. 
Ренькас С.

Рудик О. В. 
Струтинський І. В. 
Супрун А. М. 
Штапагей Д. В.

директор ТОВ «МТН»; 
представник ТОВ «Інвест-проджект»; 
по кадастровій справі А-20749; 
представник громадськості; 
по питанню 3 порядку денного;

- по кадастровій справі А-2117;

- представник ТОВ «Фундація Якісне житло»;
- по питанню 4 порядку денного;

- по справі-клопотанню К-25022;
- секретар ТО СТ «Фронтовик»;
- член ТО СТ «Фронтовик»;
- член ТО СТ «Фронтовик»;
- представник Церкви адвентистів сьомого дня,

кадастрова справа Д-2387 ;
- юрист, помічник консультант народного депутата;
- директор ТОВ «Комфорт маркет люкс», справа-

клопотання К-26316;
- представник Громади Християн баптистів;
- голова правління ҐО СТ «Фронтовик»;
- представник ВАТ «Укртурінвест»;
- представник громадськості.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування
05.04.2016

1. Розгляд петиції №2251 «Зупинити будівництво в парку Юність 
на Борщагівці» (автор петиції Тищенко В.М.) - матеріали додаються.

2. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельних 
ділянок в урочищі Гончарі-Кожум’яки в межах вулиць Кожум’яцької, 
Дегтярної та Гончарної у Подільському районі міста Києва №85-6-00245 від
23.01.2006 року із змінами, передбаченими Угодою про поновлення та 
внесення змін до Договору оренди земельних ділянок № М ЗК-1-00194 від

З



25.03.2014» за поданням депутатів Київської міської ради І. Картавого та
О. Бондарчука - матеріали додаються.

3. Розгляд проекту рішення «Про припинення договору оренди земельної 
ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН»
07.03.2007 року на підставі рішення Київської міської ради від 21 грудня 2006 
року №465/522, зареєстрованого 30.03.2007 року №12-6-00410» за поданням 
депутата Київської міської ради Меліхової Т. І. - матеріали додаються.

4. Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення Київської міської ради 
№778/3353 від 14.06.2005 «Про передачу відкритому акціонерному товариству 
«Укртурінвест» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування офісно-житлової прибудови до будинку на вул. Миколи 
Гайцана, 12/14 у Печерському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради Діденка Я. О. - матеріали додаються.

5. Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 02.06.2015 №607/1471 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Онуфрійчука  - матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016 було 
прийнято рішення відкласти розгляд питання та з метою виключення 
можливої соціальної напруги довкола будівництва на земельних ділянках за 
адресами: просп. Володимира Маяковського, 21-г та вул. Оноре де Бальзака 
(між будинками №12 та №14) у Деснянському районі м. Києва, доручити 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації та 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) у  термін протягом ЗО 
днів з моменту ухвалення цього рішення організувати обговорення з 
громадськістю питання щодо намірів продажу зазначених земельних 
ділянок для містобудівних потреб з метою врахування їх думки

Виноситься на повторний розгляд з урахуванням листа Деснянської 
районної в м. Києві державної адміністрації від 17.03.2016 вх. №08/4439 з 
протоколом громадського обговорення від 02.03.2016 питання винесення на 
земельні торги земельних ділянок за адресами: вул. Бальзака, 12, вул. Бальзака 
між будинками 12 та 14, просп. Маяковського, 21-Г та подальшої забудови у  
Деснянському районі м. Києва.

6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що розташована на вул. Чорнобильській, 4/56 у Святошинському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради  77. Антоненко - 
матеріали додаються.



7. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що розташована на вул. Чорнобильській, 12 у Святошинському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради П. Антоненко - 
матеріали додаються.

8. Розгляд листа ініціативної групи з питань підготовки та внесення на розгляд 
Київської міської ради місцевої ініціативи про зміну детального плану 
території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у 
Дарницькому районі міста Києва від 07.07.2015 (вх. №КО-11339 від
16.07.2015) - матеріали додаються.

З урахуванням листа ініціативної групи з питань підготовки та внесення 
на розгляд Київської міської ради місцевої ініціативи про зміну  детального 
плану території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у  
Дарницькому районі міста Києва від 25.03.201 б вх. МР-5981/1.

9. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються.

9.1. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 21.03.2016 №08/230-543 до 
проекту рішення «Про визначення переліку земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» (ПР-8478 від 26.01.2016, справа Є-1281) -

матеріали додаються.

9.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.03.2016 №08/230-568 до 
проекту рішення «Про передачу громадянину Воловенку Андрію 
Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-8132 від
09.12.2015, справа А-21844) -  матеріали додаються.

9.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 23.03.2016 №08/230-561 до 
проекту рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Гонтар Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Бонч-Бруєвича, 15 у 
Святошинському районі м. Києва» (ПР-8509 від 26.01.2016, 
кадастрова справа П-9163) - матеріали додаються.

9.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 №08/230-576 до 
проекту рішення «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
громадянину Кебі Миколі Олександровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Садовій 4, діл. 117 (с/т «Нивки») у Святошинському районі
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м. Києва» (ПР-8065 від 03.12.2015, кадастрова справа А-21491) - 
матеріали додаються.

9.5. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 №08/230-575 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Косенку Сергію 
Олександровичу на вул. Передовій, 45д у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» (ПР-8849 від 15.02.2016, кадастрова 
справа К-25381) - матеріали додаються.

9.6. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 №08/230-574 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фінансово- 
кредитна Компанія «ЛЕВ» на вул. Семена Скляренка, 13 в 
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
комплексу з продажу та технічного обслуговування автомобілів» (ПР- 
8996 від 19.02.2016, кадастрова справа К-26184) 
матеріали додаються.

9.7. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 25.03.2016 №08/230-581 до 
проекту рішення «Про передачу громадянці Огановській Аліні 
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Сільській, 10-а у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8158 від
10.12.15, кадастрова справа А-21380) - матеріали додаються.

9.8. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 №08/230-592 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Джерела» на 
вул. Вишняківській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для
обслуговування житлового будинку та прибудинкової території» (ПР- 
8967 від 18.02.2016, кадастрова справа К-25515) 
матеріали додаються.

9.9. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 №08/230-594 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
«ДИПЛОМАТ-2012» на бульв. Лесі Українки, 21 у Печерському районі
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м. Києва для обслуговування багатоповерхового житлового будинку та 
прибудинкової території» (ПР-8914 від 16.02.2016, кадастрова справа 
К-22970) - матеріали додаються.

9.10. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 №08/230-593 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу» (ПР-8094 від 
07.12.2015, кадастрова справа Є-1293) - матеріали додаються.

9.11. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 №08/230-598 до 
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра 
Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування житлового будинку та дитячого майданчику» (ПР- 
9047 від 24.02.2016, кадастрова справа К-25891) 
матеріали додаються.

9.12. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 29.03.2016 №08/230-608 до 
проекту рішення «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ» для 
експлуатації та обслуговування нежитлової адміністративної будівлі на 
вул. Богдана Хмельницького, 9 (літера «А») у Шевченківському районі 
м. Києва» (ПР-8390 від 18.01.2016, кадастрова справа Д-7064) -  

матеріали додаються.

10. Розгляд кадастрових справ -  матеріали додаються.

10.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
А-22127 А-22151 Д-6979 Д-7033 Д-2387 А-21814 А-22167
Д-6979 Д-7050 А-22112

10.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання/передача):
Д-1657 Д-6031 Д-7048 А-21826 Д-7209 А-21469 А-21792

10.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення 
змін до них):
А-20118 А-21709 А-21841 А-21919 А-21612 А-21497 А-21190
А-20868 А-20749 А-21154 А-22084 А-21276 А-8365 А-17592
А-21117 А-22002 А-21569 А-20592 А-19118 А-22335 А-21941

10.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та 
внесення змін до них):
А-18806 А-21836 А-21533 А-21794 А-19207



10.5. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9079 П-9431 П-8898 П-9152 П-9192 П-9321 П-9419
П-9266

10.6. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9263 П-9315 П-9207 П-9191 П-9348 П-9236 П-9316
П-9323 П-8856 П-9035 П-9162 П-9105

10.7. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-17173 А-17174 А-17175 А-13906 А-19385 А-19587 А-19586
А-19585 А-13368 А-11360 А-18183 А-17133 А-21930 А-18230
А-8868 А -10146 А-21736 А-21991 А-21993 А-21995 А-21996
А-22096

10.8. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А -12590 А-12144 А-17127 А-16602 А-21891 А-21801

10.9. Розгляд кадастрових справ (поділ):
А-22072

10.10. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень 
Київської міської ради):
Є-1315 Є-1314

10.11. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок):
А-8814

10.12. Повторний розгляд кадастрових справ (затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
Д-5090

10.13. Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціон):
Є-1304

10.14. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок): 
Є-1313 Є-0808 Є-1145 Є-1310 Є-1275

11. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.

11.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
К-24802 К-25996 К-26316 К-26198 К-25850 К-26060 К-26231
К-25489 К-26350 К-25484 К-25622 К-26196



11.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні 
особи):
К-25491 К-26187 К-25022 К-25729 К-25846

11.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою):
К-25561 К-26194

11.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні/комунальні 
установи):
К-25178 К-26527 К-26528 К-26525 К-25741 К-26221 К-25596
К-25595 К-25594 К-25593 К-25504 К-25505 К-16961

11.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-26046

11.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни): 
К-22370 К-23151 К-25612 К-24207 К-24421

11.7. Розгляд справ-клопотань (відмова у  наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-26106

12. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих 
груп) - матеріали додаються.

12.1. Розгляд звернення депутата Київської міської ради О. Пабата 
№08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715 від 03.02.2016) з 
проханням розібратися в ситуації, яка виникла з приводу частини 
земельної ділянки Київського міського клінічного онкологічного центру за 
адресою вул. Верховинна, 69 Святошинського району м. Києва (стосується 
кадастрової справи А -18496) - матеріали додаються.

З урахуванням витягу з протоколу №10 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту 
від 16.03.2016, відповідно до якого прийнято рішення підтримати 
звернення депутата Київської міської ради О. Пабата №08/279/08/515-280 
від 03.02.2016.

12.2. Розгляд листа представників мешканців будинків по вул. В. Дубініна, 
4, вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка, З 
від 10.02.2016 вх. №08/КО-1359 з проханням вжити заходи щодо
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припинення будівництва на вул. В. Дубініна, 2 літера А у Голосіївському 
районі м. Києва та розгляд листа адвоката Громова С.М. від 01.03.2016 
вх. №08/3497 щодо незаконного будівництва на вул. В. Дубініна, 2-А - 
матеріали додаються.

З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від 09.03.2016 
вх. №057021-4377.

З урахуванням листа Департаменту містобудування та архітектури від
09.03.2016 вх. №055-2072.

12.3. Розгляд листа заступника голови виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) П. Пантелеєва від
09.03.2016 №003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) з проханням надати 
прізвище, ім’я по батькові та контактні телефони депутатів та посадових 
осіб, які будуть приймати участь у роботі комісії Київської міської ради із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків - 
матеріали додаються.

12.4. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів від 25.02.2016 
№05707-3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016) стосовно питання публічного 
акціонерного товариства «Компанія Катран», а саме про внесення змін до 
договору оренди земельних ділянок на вул. Новопольовій, 2 у 
Солом’янському районі м. Києва від 17.06.2008 №72-6-00520 (зі змінами) - 
матеріали додаються.

12.5. Розгляд листа депутата Київської міської ради Кримчака С. О. від
16.03.2016 №08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016) стосовно 
корегування меж детального плану території мікрорайону Жуляни в 
Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 №518/10006 «Про затвердження міської 
програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (в 
частині детального плану території мікрорайону Жуляни в 
Солом’янському районі м. Києва та ДПТ обмеженої проспектом 
Глушкова) - матеріали додаються.

12.6. Розгляд листа депутата Київської міської ради Богатова К. В. від
17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. №08/0-3644 від 24.03.2016) щодо 
розгляду заяви члена ГО «Фонд інвалідів Чорнобиля Оболонського 
району» Обертинського Миколи Івановича - матеріали додаються.

12.7. Розгляд листа голови правління садово-дачного кооперативу 
«ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016) 
Ярмолицького М. А. стосовно оформлення в оренду земельної ділянки, яку 
експлуатує СДК «ЕНТУЗІАСТ» - матеріали додаються.

12.8. Затвердження протоколу засідання робочої групи від 23.03.2016 
(реєстр. №26 від 29.03.2016), створеної 24.12.2015 на засіданні постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
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землекористування для додаткового вивчення інформації, викладеної в 
листі представників громадськості Дарницького району («Орхідея-3») від
15.12.2015 (вх. №08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо ситуації, яка склалася 
навколо земельних ділянок обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний 
кооператив «Орхідея-3» у мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі 
м. Києва - матеріали додаються.

12.9. Розгляд звернення депутата Київради В. Михайленка від 29.03.2016 
№08/279/08-064-88 (вх. №08/5388 від 30.03.2016) щодо самовільного 
будівництва на земельних ділянках за адресами вул. Малоземельна, 75, 
вул. Малоземельна, 75в, вул. Малоземельна, 756, вул. Малоземельна, 75д, 
вул. Малоземельна, 75г та на розі вул. Зарічної та вул. Малоземельної (біля 
затоки р. Дніпро) в Дарницькому районі м. Києва - матеріали додаються.

12.10. Затвердження протоколу засідання робочої групи від 24.03.2016 
(реєстр. №30 від 01.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для додаткового вивчення кадастрових справ А-18073, 
А -18074, А -18075, А -18076 -  матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО

13. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії 
Міщенка О.Г. щодо розгляду правового висновку управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 01.04.2016 №08/230-627 до 
проекту рішення «Про затвердження детального плану території в межах 
просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського проспекту, Русанівського каналу 
в Дніпровському районі м. Києва» за поданням заступника голови КМДА
О. Спасибка та в. о. директора Департаменту містобудування та 
архітектури Г. Бондар- матеріали додаються.

14. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 05.04.2016 №08/230-655 до проекту рішення «Про 
затвердження детального плану території в межах вулиць Вербова, 
Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська, 
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва»- матеріали додаються.

15. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Петровця О. Ф. щодо 
розгляду листа голови правління ГО «Лівобережно-Слобідська Рада» від
05.04.2016 вх. №08/5723 щодо вжиття заходів для забезпечення будівництва 
автомобільної дороги між Микільською Слобідкою та Лівобережним 
масивом -  матеріали додаються.



1. СЛУХАЛИ: Розгляд петиції №2251 (вх. №08/КО-7434(п) від 22.03.2016)
«Зупинити будівництво в парку Юність на Борщагівці»
(автор -  громадянка Тищенко В. М.) - матеріали додаються.

(доручення керуючого справами від 22.03.2016 №08/КО-3474(п), петиція 
від 22.03.2016№08/КО-3474(п) - на 2-х арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Тищенко В. М., Фомін В., Пабат О., Клязніка О.Д., 
Бродський О., Харченко О. В., Муха В., Грищенко С., Мороз А., Дядюк О., 
ГлебаВ.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати петицію №2251 (вх. №08/КО-7434(п) від 
22.03.2016) «Зупинити будівництво в парку Юність на Борщагівці».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та Департаменту Державної архітектурно-будівельної 
інспекції в місті Києві перевірити факти викладені в зазначеній петиції та у 
разі виявлення незаконного будівництва на території парку «Юність» вжити 
відповідних заходів реагування згідно з чинним законодавством.

3. Управлінню правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
надати правову допомогу депутату Київської міської ради Бродському О. Я. 
при підготовці проекту рішення Київської міської ради щодо розірвання 
договору оренди земельної ділянки від 04.08.2004 №75-6-000130, укладеного 
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Кімет-плюс».

4. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування звернутися 
до Головного управління національної поліції у м. Києві щодо зупинення 
незаконного будівництва на території парку «Юність».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Мелгхова Т. /., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні 
не брали.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельних, ділянок в урочищі Гончарі-Кожум’яки в межах 
вулиць Кожум’яцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському 
районі міста Києва №85-6-00245 від 23.01.2006 року із 
змінами, передбаченими Угодою про поновлення та внесення



змін до Договору оренди земельних ділянок № М ЗК-1-00194 
від 25.03.2014» за поданням депутатів Київської міської ради
І. Картавого та О. Бондарчука - матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
17.03.2016 №08/231-1361/ПР; копія листа депутата Картавого І. Л. від
16.03.2016 №08/279/08/033-083; копія проекту рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього -  на 31-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зябкін Т., Кизін С., Козак Н.Р., Гаркова Н.В.. 
Харченко О. В., Балицька О. С., Єскіна О., Діденко Я. О., Іванюк С., Глеба В., 
Петровець О. Ф.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - підтримати проект рішення; 
друга - створити робочу групу.

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про розірвання договору 
оренди земельних ділянок в урочищі Гончарі-Кожум’яки в межах вулиць 
Кожум’яцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському районі міста Києва 
№85-6-00245 від 23.01.2006 року із змінами, передбаченими Угодою про 
поновлення та внесення змін до Договору оренди земельних ділянок № МЗК- 
1-00194 від 25.03.2014»,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3, «проти» -  немає, «утрималось» -  13.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення, 
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо 
створення робочої групи.

2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання 
договору оренди земельних ділянок в урочищі Гончарі-Кожум’яки в межах 
вулиць Кожум’яцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському районі міста 
Києва №85-6-00245 від 23.01.2006 року із змінами, передбаченими Угодою 
про поновлення та внесення змін до Договору оренди земельних ділянок 
№ МЗК-1-00194 від 25.03.2014».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Турця В. В., 
Харченка О. В., Картавого І. Л., Балицької О. С., Зубка Ю. Г. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Турця В. В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Банас Д. М , Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято

3. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про припинення договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю за участю 
іноземного капіталу «МТН» 07.03.2007 року на підставі 
рішення Київської міської ради від 21 грудня 2006 року 
№465/522, зареєстрованого 30.03.2007 року №12-6-00410» за 
поданням депутата Київської міської ради Меліхової Т.І.

(доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
23.03.2016 №08/231-1418/ПР; копія листа депутата Меліхової Т.І. від
22.03.2016 №08/279/08/259-91; копія проекту рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього -  на 28-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П., Білова Л. І., Захарова І. С., 
Ахтирський В. В., Римаренко С. Г., Харченко О. В., Діденко Я.О.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - підтримати проект рішення; 
друга — відкласти розгляд проекту рішення.

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про припинення договору 
оренди земельної ділянки, укладеного. між Київською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу 
«МТН» 07.03.2007 року на підставі рішення Київської міської ради від 21 
грудня 2006 року №465/522, зареєстрованого 30.03.2007 року №12-6-00410».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  4, «утрималось» -  3.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення, 
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: відкласти 
розгляд проекту рішення та звернутись до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щодо надання інформації.

2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про припинення 
договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу



«МТН» 07.03.2007 року на підставі рішення Київської міської ради від 21 
грудня 2006 року №465/522, зареєстрованого 30.03.2007 року №12-6-00410».

2. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
надання інформації про чинність договору оренди укладеного між 
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю за 
участю іноземного капіталу «МТН» 07.03.2007 року на підставі рішення 
Київської міської ради від 21 грудня 2006 року №465/522, зареєстрованого
30.03.2007 року №12-6-00410 та інформацію щодо зняття зазначеного 
договору оренди з реєстрації, а також інформацію щодо сплати орендарем 
орендної плати за договором оренди земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,

Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. І., Старовойт В. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради №778/3353 від 14.06.2005 «Про 
передачу відкритому акціонерному товариству 
«Укртурінвест» земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісно-житлової прибудови 
до будинку на вул. Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради Діденка Я. О. - матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
15.03.2016 №08/231-1351/ПР; лист депутата Діденка Я. О. від 09.03.2016 
№08/279/119/08/303; проект рішення з пояснювальною запискою та додатками 
до нього -  на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Діденко Я. О., Зінь А. Г., Кулаковський Ю. П., 
Супрун А. М., Зубко Ю. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про скасування рішення Київської 
міської ради №778/3353 від 14.06.2005 «Про передачу відкритому 
акціонерному товариству «Укртурінвест» земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісно-житлової прибудови до будинку на 
вул. Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі м. Києва».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.



5. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 02.06.2015 №607/1471 
«Про визначення переліку земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на 
них) на земельних торгах» за поданням депутата Київської 
міської ради В. Онуфрійчука - матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 02.02.2016 було прийнято рішення 
відкласти розгляд питання та з метою виключення можливої 
соціальної напруги довкола будівництва на земельних 
ділянках за адресами: просп. Володимира Маяковського, 21-г 
та вул. Оноре де Бальзака (між будинками №12 та №14) у 
Деснянському районі м. Києва, доручити Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації та 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) у  термін протягом ЗО днів з моменту 
ухвалення цього рішення організувати обговорення з 
громадськістю питання щодо намірів продажу зазначених 
земельних ділянок для містобудівних потреб з метою 
врахування їх думки

Виноситься на повторний розгляд з урахуванням листа 
Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації від
17.03.2016 вх. №08/4439 з протоколом громадського 
обговорення від 02.03.2016 питання винесення на земельні 
торги земельних ділянок за адресами: вул. Бальзака, 12, вул. 
Бальзака між будинками 12 та 14, просп. Маяковського, 21-Г 
та подальшої забудови у  Деснянському районі м. Києва.

(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
12.01.2016 №08/231-390/ПР; копія листа депутата Онуфрійчука В. від
12.01.2016 №08/279/08/075-017; копія проекту рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього -  на 15-ти арк.; лист Деснянської районної в 
м. Києві державної адміністрації від 17.03.2016 вх. №08/4439 та додатки до 
нього -  на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 02.06.2015 №607/1471 «Про визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах», враховуючи лист Деснянської районної в 
м. Києві державної адміністрації від 17.03.2016 вх. №08/4439.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,



Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали,

6. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Чорнобильській, 
4/56 у Святошинському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради П. Антоненко 
матеріали додаються.

(копія доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 11.03.2016 №08/231-1302/ПР; копія листа депутата П. Антоненка від
10.03.2016 №08/279/001-051; копія проекту рішення з пояснювальною запискою 
та додатками до нього -  на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Антоненко П. Д., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту рішення «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Чорнобильській, 4/56 у 
Святошинському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернутися до 
комунального об'єднання «Київзеленбуд» з пропозицією щодо подання 
клопотання про відведення земельної ділянки на вул. Чорнобильській, 4/56 у  
Святошинському районі м. Києва, оскільки зазначена земельна ділянка 
потрапляє до Програми розвитку розвитку зеленої зони м. Києва та 
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

7. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Чорнобильській, 12 
у Святошинському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради П. Антоненко - матеріали додаються.

(копія доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 11.03.2016 №08/231-1303/ПР; копія листа депутата П. Антоненка від
10.03.2016 №08/279/001-052; копія проекту рішення з пояснювальною запискою 
та додатками до нього -  на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Антоненко П. Д., Кулаковський Ю. П., 
Перєва В. О.



УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту рішення «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Чорнобильській, 12 у 
Святошинському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернутися до 
комунального об'єднання «Київзеленбуд» з пропозицією щодо подання 
клопотання про відведення земельної ділянки на вул. Чорнобильській, 12 у  
Святошинському районі м. Києва, оскільки зазначена земельна ділянка 
потрапляє до Програми розвитку розвитку зеленої зони м. Києва та 
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

8. СЛУХАЛИ: Розгляд листа ініціативної групи з питань підготовки та
внесення на розгляд Київської міської ради місцевої 
ініціативи про зміну детального плану території в районі 
вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у 
Дарницькому районі міста Києва від 07.07.2015 (вх. №КО- 
11339 від 16.07.2015) - матеріали додаються.

З урахуванням листа ініціативної групи з питань 
підготовки та внесення на розгляд Київської міської ради 
місцевої ініціативи про зміну детального плану території в 
районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у  
Дарницькому районі міста Києва від 25.03.2016 вх. №Р-5981/1.

(листа ініціативної групи та додатки до нього від 07.07.2015 (вх. №КО-11339 
від 16.07.2015), листа ініціативної групи від 25.03.2016 вх. №Р-5981/1 -  
на 77-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Брилов О. А.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати місцеву ініціативу у  формі проекту рішення Київської 

міської ради та направити матеріали на розгляд постійної комісії 
Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних звязків; 

друга - створити робочу групу.

1. Голосували; за підтримку місцевої ініціативи у формі проекту рішення 
Київської міської ради про зміну детального плану території в районі вулиць 
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі міста Києва 
від 07.07.2015 (вх. №КО-11339 від 16.07.2015) та направити листа 
ініціативної групи з питань підготовки та внесення на розгляд Київської



міської ради місцевої ініціативи, а також листа ініціативної групи з питань 
підготовки та внесення на розгляд Київської міської ради місцевої ініціативи 
про зміну детального плану території в районі вулиць Тепловозної, 
Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі міста Києва від
25.03.2016 вх. №Р-5981/1 на розгляд постійної комісії Київської міської ради 
з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  4.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в  І. П., 

Турець В. В., Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання місцевої 
ініціативи та направлення матеріалів на розгляд постійної комісії 
Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв'язків, головуючим було винесено на голосування другу 
пропозицію: щодо створення робочої групи.

2. Голосували: 1. Відкласти розгляд листа ініціативної групи у формі проекту 
рішення Київської міської ради з питань підготовки та внесення на розгляд 
Київської міської ради місцевої ініціативи про зміну детального плану 
території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у 
Дарницькому районі міста Києва від 07.07.2015 (вх. №КО-11339 від
16.07.2015), з урахуванням листа ініціативної групи з питань підготовки та 
внесення на розгляд Київської міської ради місцевої ініціативи про зміну 
детального плану території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, 
Драгоманова у Дарницькому районі міста Києва від 25.03.2016 вх. №Р-5981/1.

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Рослякова В. В., 
Марченка Р. В., Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Рослякова В. В.

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

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

Турець В. В., Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., 
Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. І., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято

9. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради - матеріали додаються.



9.1. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 21.03.2016 
№08/230-543 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про визначення переліку земельних ділянок для 
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на 
них) на земельних торгах» (ПР-8478 від 26.01.2016, справа Є-1281)
- матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 21.03.2016 №08/230-543, проект рішення з пояснювальною запискою, витяг з 
протоколу №6 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016 (реєстраційний 
№08/281-230к) -  на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.03.2016 Л908/230-543 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості 
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах» та виключити із 
зазначеного проекту рішення пункт 5, а із додатка до цього проекту рішення 
пункти 1,4.

2. Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

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

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Римаренко С. Г., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

9.2. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 23.03.2016 
№08/230-568 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про передачу громадянину Воловенку Андрію Андрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі 
м. Києва» (ПР-8132 від 09.12.2015, справа А-21844) - матеріали 
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 23.03.2016 №08/230-568, проект рішення з пояснювальною запискою -  на 
8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.03.2016 Ля08/230-568 до проекту рішення Київської міської ради «Про
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передачу громадянину Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському 
районі м. Києва».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами 
кадастрової справи А-21844 до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 23.03.2016 №08/230-568.

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

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

9.3. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.03.2016 №08/230-561 до проекту рішення «Про 
приватизацію земельної ділянки громадянці Гонтар Наталії 
Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Бонч- 
Бруєвича, 15 у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8509 
від 26.01.2016, кадастрова справа П-9163) 
матеріали додаються.

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради 23.03.2016 №08/230-561 копія проекту рішення з пояснювальною 
запискою -  на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.03.2016 №08/230-561 до проекту рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Г онтар Наталії Миколаївні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Бонч-Бруєвича, 15 у Святошинському районі м. Києва» та внести до 
проекту рішення такі зміни, а саме: в преамбулі проекту рішення слова 
«прикінцевих та перехідних положень» слід замінити словами та знаками 
«розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення», в назві та пункті 2 
проекту рішення слово «житлового» замінити словом «жилого».

2. Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали,

9.4. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 
№08/230-576 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
громадянину Кебі Миколі Олександровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Садовій, 4 діл. 117 (с/т "Нивки") у 
Святошинському районі м. Києва» (ПР-8065 від 03.12.2015, 
справа А-21491) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 24.03.2016 №08/230-576, проект рішення з пояснювальною запискою -  на 7- 
ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.03.2016 №08/230-576 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
зміну цільового призначення земельної ділянки громадянину Кебі Миколі 
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 4 діл. 117 (с/т "Нивки") у 
Святошинському районі м. Києва».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами 
кадастрової справи А-21491 до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 24.03.2016 №08/230-576.

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

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

9.5. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 
№08/230-575 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Косенку Сергію
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Олександровичу на вул. Передовій, 45д у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-8849 від
15.02.2016, справаК-2538Ї) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 24.03.2016 №08/230-575, проект рішення з пояснювальною запискою, лист 
гр. Косенка С.О. від 04.04.2016 №08/К-4142 з додатками -  на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рішення Київської міської ради від 10.03.2016 
№222/222 «Про відмову в передачі громадянину Літвінчуку Анатолію 
Володимировичу у  приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Передовій 45-д у  Голосіївському районі м. Києва» та лист гр. 
Косенка С.О. від 04.04.2016 №>08/К-4142, відхилити зауваження, викладені в 
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 24.03.2016 №08/230-575 до проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Косенку Сергію 
Олександровичу на вул. Передовій, 45д у Голосїївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд».

2. Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

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

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В Ш а р і й  В. В. участі в голосуванні 
не брали.

9.6. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 24.03.2016 
№08/230-574 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю виробничо-комерційна фінансово-кредитна 
Компанія "ЛЕВ" на вул. Семена Скляренка, 13 в 
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування комплексу з продажу та технічного 
обслуговування автомобілів» (ПР-8996 від 19.02.2016, справа 
К-26184)  - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 24.03.2016 №08/230-576, проект рішення з пояснювальною запискою -  на 7- 
ми арк.).



УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.03.2016 №08/230-574 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю виробничо- 
комерційна фінансово-кредитна Компанія "ЛЕВ" на вул. Семена Скляренка, 
13 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
комплексу з продажу та технічного обслуговування автомобілів».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами справи- 
клопотання К-26184 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  правовому 
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 24.03.2016№08/230-574.

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

Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

9.7. СЛУХАЛИ: . Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.03.2016 №08/230-581 до проекту рішення Київскої міської 
ради «Про передачу громадянці Огановській Аліні 
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Сільській, 10-а у 
Святошинському районі м. Києва» (ПР-8158 від
10.12.15, кадастрова справа А-21380) 
матеріали додаються.

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 25.03.2016 №08/230-581, копія проекту рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього -  на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Михайленко В.О., Огановська А.В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.03.2016 №08/230-581;
друга — відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.03.2016 
№08/230-581.



1. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.03.2016 №08/230-581 до проекту рішення Київскої міської ради «Про 
передачу громадянці Огановській Аліні Володимирівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Сільській, 10-а у Святошинському 
районі м. Києва»

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» -  немає, «утрималось» -  5.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а н а с  Д. М., 

Картавий І. Л., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання зауважень, 
викладених у  правовому висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 25.03.2016 №08/230-581, головуючим 
було винесено на голосування другу пропозицію: щодо відхилення
зауважень, викладених у  правовому висновку управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.03.2016 №08/230-581.

2. Голосували: відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.03.2016 №08/230-581 до проекту рішення Київскої міської ради «Про 
передачу громадянці Огановській Аліні Володимирівні у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Сільській, 10-а у Святошинському 
районі м. Києва»

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2, «проти» -  немає, «утрималось» -  14.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Картавий І. Л., Кримчак С. ОМе л і х о ва  Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

9.8. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 
№08/230-592 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку "Джерела" на 
вул. Вишняківській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для 
обслуговування житлового будинку та прибудинкової 
території» (ПР-8967 від 18.02.2016, справа К-25515) - матеріали



додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016 №08/230-592, проект рішення з пояснювальною запискою -  на 7- 
ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-592 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
"Джерела" на вул. Вишняківській, 13 у Дарницькому районі м. Києва для 
обслуговування житлового будинку та прибудинкової території».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами справи- 
клопотання К-25515 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  правовому 
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016№08/230-592.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Картавий І. Л., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

9.9. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 28.03.2016 
№08/230-594 до проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ОБ»ЄДНАННЮ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
"ДИПЛОМАТ-2012" на бульв. Лесі Українки, 21 у 
Печерському районі м. Києва для обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку та прибудинкової 
території» (ПР-8914 від 16.02.2016, справа К-22970) - матеріали 
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016 №08/230-592, проект рішення з пояснювальною запискою -  
на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-594 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДИПЛОМАТ-2012" на бульв. Лесі



Українки, 21 у Печерському районі м. Києва для обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку та прибудинкової території».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами справи- 
клопотання К-22970 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  правовому 
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016№08/230-594.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Картавий І. Л., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

9.10. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-593 до проекту рішення Київської 
міської ради «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу» (ПР-8094 від 07.12.2015, справа Є-1293) - матеріали 
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016 №08/230-593, проект рішення з пояснювальною запискою, витяг 
з протоколу №5 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 (реєстраційний 
№ 08/281-195к), витяг з протоколу №9 засідання постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 17.03.2016 
(реєстраційний №08/286-110 від 18.03.2016) -  на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-593 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1293 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

9.11. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-598 до проекту рішення Київської
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міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Кут" 
на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування житлового 
будинку та дитячого майданчику» (ПР-9047 від 24.02.2016, 
справа К-25891) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016 №08/230-598, проект рішення з пояснювальною запискою -  на 
7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.03.2016 №08/230-598 до проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
"Кут" на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування житлового будинку та дитячого майданчику».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами справи- 
клопотання К-25891 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у  правовому 
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 28.03.2016№08/230-598.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М.,

Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

9.12. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.03.2016 №08/230-608 до проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ» для 
експлуатації та обслуговування нежитлової 
адміністративної будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 9 
(літера «А») у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-8390 
від 18.01.2016, кадастрова справа Д-7064) -
матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «ІНВЕСТ- 
ПРОДЖЕКТ» від 04.04.2016 вх. №08/5718 щодо надання інформації 
та копій документів, а також з проханням відхилити правовий 
висновок.



(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 29.03.2016 №08/230-608, копія проекту 
рішення та пояснювальна записка до нього -  на 7-ми арк., лист ТОВ 
«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ» від 04.04.2016 вх. №08/5718  -  на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.03.2016 №08/230-608 до проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ- 
ПРОДЖЕКТ» для експлуатації та обслуговування нежитлової 
адміністративної будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 9 (літера «А») у 
Шевченківському районі м. Києва», з підстав викладених у  листі ТОВ 
«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ» від 04.04.2016 вх. №08/5718, та зважаючи на те, 
що нежитлова будівля розташована на вул. Богдана Хмельницького, 9 
(літера «А») у  Шевченківському районі м. Києва є  пам ’яткою архітектури 
місцевого значення.

2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 

Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

10. Розгляд кадастрових справ — матеріали додаються.
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):

10.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22127
Проект рішення «Про надання громадській організації 
«Фонд інвалідів Чорнобиля» Деснянського району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування тимчасової автомобільної стоянки н а 
вул. Милославській, 17-23 у Деснянському районі 
м. Києва».
(ПР-8491 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 2,2961 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В.І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання громадській 
організації «Фонд інвалідів Чорнобиля» Деснянського району м. Києва 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування тимчасової 
автомобільної стоянки на вул. Милославській, 17-23 у Деснянському районі 
м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки



слова «тимчасової» за пропозицією депутата Київської міської ради, члена 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Непопа ВЛ.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10Л .2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22151
Проект рішення «Про передачу громадянину Павлюку 
Валерію Михайловичу земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування павільйону-магазину на 
вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Києва». 
(ПР-8640 від 03.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0319 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Павлюку Валерію Михайловичу земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування павільйону-магазину на вул. Миропільській, 2 
у Деснянському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-22151 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6976
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОМЕГА ЛАИТ ГРУП» земельної
ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування торговельно-офісної будівлі на
вул. Попудренка, 50-в у Деснянському районі м. Києва». 
(ПР-9404 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1180 га -  в оренду на 25 років.

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

зо



УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ЛАИТ ГРУП» земельної ділянки для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування торговельно-офісної будівлі на 
вул. Попудренка, 50-в у Деснянському районі м. Києва».

2. За пропозицією депутата Київської міської ради Харченка О. В. 
створити робочу групу у  складі депутатів Харченка О. В ., 
Михайленка В. О., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього 
питання. Визначити головою робочої групи депутата Харченка О.В.

3. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Д-6976 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівліпідприємництва та регуляторної політики.

4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та робочої групи.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7033
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» 
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної,
енергетичної інфраструктури (трансформаторна
підстанція) та дорожнього господарства (крім об'єктів 
дорожнього сервісу) на перетині просп. Московського та 
просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі 
м. Києва».
(ПР-9246 від 18.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,2113 га - в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки 
для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів інженерно- 
транспортної, енергетичної інфраструктури (трансформаторна підстанція) та 
дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на перетині 
просп. Московського та просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. 
Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних



ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-2387
Проект рішення «Про передачу Київській Конференції 
Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні земельної 
ділянки для реконструкції житлового будинку з 
прибудовою корпусу церкви з подальшою їх 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Мирослава 
Ірчана, 2 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-8633 від 03.02.2016)

Проект рішення відповідно до доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради паралельно 
опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної політики.

Земельна ділянка площею 0,1282 га -  в оренду на 15 років.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу Київській 
Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні земельної ділянки 
для реконструкції житлового будинку з прибудовою корпусу церкви з 
подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на вул. Мирослава Ірчана, 
2 у Святошинському районі м. Києва».

2. Повернутись до розгляду цього питання після прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань культури, таризму та 
інформаційної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21814
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПАРАДИГМА ІНВЕСТ ГРУП» для реконструкції 
навчального корпусу під адміністративну будівлю і 
подальших її експлуатації та обслуговування на 
вул. Довнар-Запольського, 7-а у Шевченківському районі 
м. Києва».



(ПР-8500 від 26.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ТОВ «ПАРАДИГМА ІНВЕСТ ГРУП» ех. №08/5568 від
01.04.2016 з проханням внести зміни до цільового призначення 
земельної ділянки та викласти його в такій редакції: «для 
обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі».

Земельна ділянка площею 0,2547 га -  в оренду на 10 років.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДИГМА ІНВЕСТ ГРУП» 
для реконструкції навчального корпусу під адміністративну будівлю і 
подальших її експлуатації та обслуговування на вул. Довнар-Запольського, 7-а 
у Шевченківському районі м. Києва» за умови викладення цільового 
призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для обслуговування та 
експлуатації нежитлової будівлі», враховуючи звернення заявника.

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

Банас Д. М.у Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22167
Проект рішення «Про надання Дитячій клінічній лікарні 
№6 Шевченківського району м. Києва земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель дитячої 
клінічної лікарні №6 на вул. Терещенківській, 23-25/10 у 
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-9227 від 14.03.2016 )

Земельна ділянка площею 0,2749 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Дитячій клінічній 
лікарні №6 Шевченківського району м. Києва земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування будівель дитячої клінічної лікарні №6 на 
вул. Терещенківській, 23-25/10 у Шевченківському районі м. Києва».

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6979
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ



«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» для реконструкції з добудовою, 
експлуатації та обслуговування адміністративно- 
складських будівель з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом на вул. Дмитрівській, ЗО у 
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8561 від 28.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,5611 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТЕЛЕКАНАЛ 
«ІНТЕР» для реконструкції з добудовою, експлуатації та обслуговування 
адміністративно-складських будівель з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями та паркінгом на вул. Дмитрівській, ЗО у Шевченківському 
районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Д-6979 на розгляд постійних комісій Київської міської 
ради:

- з питань екологічної політики;
- з питань культури, туризму та інформаційної політики;
- з питань транспорту, зв'язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з 

протоколів засідань вищезазначених постійних комісій Київської міської 
ради.

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7050
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Грігоряну Юрію Людвиковичу для 
реконструкції нежитлової будівлі під громадську 
(торгово-офісного призначення) на вул. Академіка 
Туполєва, 18-е у Шевченківському районі м. Києва». 
(ПР-8599 від 29.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0749 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки громадянину Грігоряну Юрію Людвиковичу для реконструкції 
нежитлової будівлі під громадську (торгово-офісного призначення) на вул. 
Академіка Туполєва, 18-е у Шевченківському районі м. Києва».



2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І.Л., 
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22112
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Дубровському Євгенію Ігоровичу для 
експлуатації та обслуговування адміністративного 
будинку на вул. Подвойського, 9 (літ. А) у 
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8863 від 25.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1033 га - в оренду на 10 років.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
громадянину Дубровському Євгенію Ігоровичу для експлуатації та 
обслуговування адміністративного будинку на вул. Подвойського, 9 (літ. А) у 
Шевченківському районі м. Києва» за умови виключення з проекту рішення 
пункту 1 щодо припинення договору оренди земельної ділянки від 27.07.2005 
№91-6-00468 (з урахуванням додаткової угоди до договору оренди земельної 
ділянки від 11.11.2008 №91-6-00822), за пропозицією депутата Київської 
міської ради, секретаря постійної комісії Картавого І. Л., оскільки 
відповідно до ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди 
припиняється у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або 
споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.2. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /передача):

10.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1657
Проект рішення «Про передачу фізичній особі- 
підприємцю Кравченку Олегу Ярославовичу земельної 
ділянки для розташування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки на вул. Леніна, 55- 
а (літера «Е») (мікрорайон Бортничі) у Дарницькому
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районі м. Києва».
(ПР-8766 від 09.02.2016 )

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 22.03.2016 прийнято рішення 
перенести розгляд цього питання на чергове засідання. 

Земельна ділянка площею 0,5274 га, у тому числі 0,0582 га в межах червоних 
ліній - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу фізичній особі- 
підприємцю Кравченку Олегу Ярославовичу земельної ділянки для 
розташування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на 
вул. Леніна, 55-а (літера «Е») (мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі 
м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. /., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6031
Повторний розгляд. проекту рішення «Про надання 
релігійній громаді «Віфанія» у Деснянському районі 
м. Києва євангельських християн-баптистів земельної 
ділянки для реконструкції з розширенням будівлі під 
молитовний дім з подальшою експлуатацією та 
обслуговуванням на вул. Кутузова, 2 у Деснянському 
районі м. Києва».
(ПР-8642 від 03.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
було прийнято рішення зняти це питання до отримання 
результатів його розгляду постійною комісією Київської міської 
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. 
Проект рішення погоджено постійною комісією Київської міської 
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. 

Земельна ділянка площею 0,2891 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання релігійній громаді 
«Віфанія» у Деснянському районі м. Києва євангельських християн-баптистів 
земельної ділянки для реконструкції з розширенням будівлі під молитовний



дім з подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Кутузова, 2 у 
Деснянському районі м. Києва».

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

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.2.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7048
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю «Авва-сервіс» 
земельної ділянки для створення озеленених територій 
загального користування та влаштування інженерних 
споруд (берегоукріплення) на просп. Оболонському (біля 
озера Опечень) в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-9210 від 09.03.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування від
22.03.2016 під час голосування було прийнято рішення підтримати 
проект рішення.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з 
протоколу № 7 засідання постійної комісії з питань екологічної 
політики від 30.03.2016 (реєстр. №29/288/03-07). Відповідно до 
цього витягу постійна комісія погодила проект рішення за умови 
проведення суб’єктом господарювання благоустрою території у 
концепції розробленого КО КЗБ проекту реконструкиії парку 
відпочинку біля озера Кирилівське в Оболонському районі з 
подальшою передачею вказаної території до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

Земельна ділянка площею 0,6800 га, в межах прибережних захисних смуг, -  в 
оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Дюжев С.А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики, викладені у  витязі з протоколу № 7  
засідання цієї постійної комісії від 30.03.2016 (реєстр. №29/288/03-07) та 
рекомендувати заявнику провести благоустрій території у  концепції 
розробленого КО КЗБ проекту реконструкції парку відпочинку біля озера 
Кирилівське в Оболонському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21826
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАТИНКА" для експлуатації та 
обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на 
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі 
м. Києва».
(ПР-8329 від 28.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 01.03.2016 - прийнято рішення 
зняти питання та направити на розгляд постійної 
комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з 
протоколу №9 засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики (№08/286-107 від 18.03.2016). 
Згідно з витягом з протоколу постійна комісія 
підтримала проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0277 га - в оренду на 10років . .

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХАТИНКА" для експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім 
майданчиком на просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м.Києва».

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.



10.2.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7209
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для реконструкції та 
обслуговування магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Академіка Доброхотова, 
16 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8247 від 15.12.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист від заявника ТОВ «ІСТРЕЙТ» від 21.09.2015 вх. №08/16086 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної 
ділянки, а саме: виключити з нього слово «реконструкція».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
26.01.2016 питання було знято на додаткове вивчення робочою  
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. №25 від 29.03.2016). 
Відповідно до цього протоколу постійній комісії рекомендовано 
підтримати рішення постійної комісії з  питань містобудування, 
архітектури та землекористування VII скликання від 22.09.2015 
(витяг з протоколу №22), а саме:
підтримати проект рішення, за умови виключення із иільового 
призначення земельної ділянки слів «реконструкиії та», враховуючи 
звернення заявника.

Земельна ділянка площею 0,0649 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В. В., Олексієнко І.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі 
засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. №25 від 29.03.2016) 
підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для 
реконструкції та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Академіка Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. 
Києва» за умови виключення із цільового призначення земельної ділянки 
слів «реконструкції та», враховуючи звернення заявника.

2. Звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України для отримання інформації щодо законності виконання 
будівельних робіт на вул. Академіка Доброхотова, 16 у  Святошинському 
районі м. Києва.

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.



10.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21469
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комерційного 
центру у пров. Західному, 4 (літ. Б) у Солом'янському 
районі м. Києва».
(ПР-8440 від 21.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016 
було прийнято рішення перенести розгляд питання.

Земельна ділянка площею 0,4717 га - в оренду на 25 років.

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

Голосували: За підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування комерційного центру у пров. Західному, 4 
(літ. Б) у Солом'янському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П., 
Балицька О. С., Банас Д. М.у Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. 0 .у Меліхова Т. Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

10.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21792
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій 
Житомирській, 32 у Шевченківському районі м. Києва». 
(ПР-8547 від 27.01.2016)

На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 17.03.2016
питання було знято для додаткового вивчення у  постійній комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування (для з ’ясування, в якому стані був нежилий 
будинок (пам ’ятка архітектури) у  2010 році, на момент укладення 
договору купівлі-продажу, і в якому він стані на сьогоднішній 
день).

Земельна ділянка площею 0,1006 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О. В., Олексієнко І.С.,
Кулаковський Ю.П., Назаренко В. Е.



УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для 
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій 
Житомирській, 32 у Шевченківському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-21792 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
культури, туризму та інформаційної політики.

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Непоп В. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення 
змін до них):

10.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20118
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «СУПЕРМАШ» договорів 
оренди земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування складських будівель на вул. Онуфрія 
Трутенка, 2 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8587 від 28.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договори оренди 
земельних ділянок від 27.09.2010 №79-6-00782 площею 0,0553 га та від
27.09.2010 №79-6-00783 площею 0,1989 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 
«СУПЕРМАШ» договори оренди земельних ділянок від 27.09.2010 №79-6- 
00782 площею 0,0553 га та від 27.09.2010 №79-6-00783 площею 0,1989 га для 
експлуатації та обслуговування складських будівель на вул. Онуфрія 
Трутенка, 2 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткові угоди щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок від
27.09.2010 №79-6-00782 та від 27.09.2010 М«79-6-00783 на 1 рік, та при 
підготовиі додаткових угод врахувати, що відповідно до розпорядження 
Київського міського голови від 19.02.2016 №125/1 вул. О. Трутенка 
перейменовано на вул. Максимовича Михайла. а також привести умови 
договорів у  відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому 
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у



користування або у  власність із земель комунальної власності в місті 
Києві, у  редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 
Ш 95/1060.

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21709
Проект рішення «Про поновлення приватному 
акціонерному товариству «УХЛ-МАШ» договору оренди 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
виробничих споруд товариства на вул. Казимира 
Малевича, 66 у Голосіївському районі м. Києва та 
внесення змін до нього».
(ПР-8458 від 22.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 20 років договір оренди 
земельної ділянки від 15.01.2001 №79-6-00027 (із змінами, внесеними 
договором про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 27.12.2011 №79-6-00826) площею 0,6943 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «вул. Боженка» замінити словами «вул. Казимира Малевича» у 

відповідних відмінках.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному 
акціонерному товариству «УХЛ-МАШ» договору оренди земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації виробничих споруд товариства на 
вул. Казимира Малевича, 66 у Голосіївському районі м. Києва та внесення 
змін до нього».

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

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21841
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Київське будівельне 
підприємство №3» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку з об'єктами 
соціально-побутового призначення та підземним 
паркінгом на вул. Лятошинського, 4 у Голосіївському 
районі м. Києва».
(ПР-8251 від 17.12.2016)



Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 21.04.2008 №79-6-00619 площею 0,4410 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Негрич М. М.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної 
комісії Негрича М. М. відхилити проект рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Київське будівельне підприємство 
№3» договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з 
об'єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом на вул. 
Лятошинського, 4 у Голосіївському районі м. Києва», оскільки будівництво 
на земельній ділянці не розпочато, а також є заборгованість по орендній 
платі (відповідно до пояснювальної записки суб’єкта подання).

2. Повернути кадастрову справу А-21841 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у  
поновленні договору оренди земельної ділянки від 21.04.2008 №79-6-00619.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

10.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21919
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Київська інвестиційна 
будівельна компанія» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлового та торговельно-офісного комплексу на 
вул. Горького, 57 у Голосіївському районі м. Києва». 
(ПР-8684 від 05.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договорів оренди 
земельної ділянки від 29.09.2005 №79-6-00354 площею 0,1075 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Київська 
інвестиційна будівельна компанія» договір оренди земельної ділянки від
29.09.2005 №79-6-00354 площею 0,1075 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового та торговельно-офісного комплексу на 
вул. Горького, 57 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
29.09.2005 №79-6-00354 на 10 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у



власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060, та врахувати 
при підготовці додаткової угоди рішення Київської міської ради від 
13.11.2014 №  373/373 «Про повернення історичних назв та перейменування 
вулиць, площ, провулків у  місті Києві» відповідно до якого вул. Горького 
перейменовано на вул. Антоновича.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21612
Проект рішення «Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «АВ Сплав» для експлуатації та 
обслуговування виробничого цеху на вул. Зрошувальній, 
10-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8579 від 28.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 02.09.2005 №63-6-00281 площею 0,4360 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «АВ 
Сплав» договір оренди земельної ділянки від 02.09.2005 №63-6-00281 площею 
0,4360 га для експлуатації та обслуговування виробничого цеху на вул. 
Зрошувальній, 10-а у Дарницькому районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
02.09.2005 №63-6-00281 на 10 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. / . ,  Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21497
Проект рішення «Про поновлення приватному 
підприємству "ВАДІМ" договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування



павільйону-кафе з літнім майданчиком на 
просп. Лісовому, 25-д у Деснянському районі м. Києва». 
(ПР-8515 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0238 га - поновлення на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 08.04.2005 №62-6-00216.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
приватному підприємству "ВАДІМ" договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування павільйону-кафе з літнім 
майданчиком на просп. Лісовому, 25-д у Деснянському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-21497 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21190
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі - 
підприємцю Євтуху Володимиру Васильовичу договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування зони відпочинку «Придорожня» з 
об'єктами громадського харчування на трасі Санкт - 
Петербург -  Київ - Одеса, 8 (1167 км) у Деснянському 
районі м. Києва».
(ПР-9236 від 14.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 11.11.2005 №62-6-00283 площею 0,1743 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній 
особі - підприємцю Євтуху Володимиру Васильовичу договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування зони



відпочинку «Придорожня» з об'єктами громадського харчування на трасі 
Санкт -  Петербург -  Київ - Одеса, 8 (1167 км) у Деснянському районі 
м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-21190 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20868
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ГПВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд автобази на вул. Алма-Атинській, 6 у 
Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до 
нього».
(ПР-8444 від 21.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 30.10.2008 №66-6-00499 площею 1,4132 га та внести 
зміни до нього, а саме:

слова «відкрите акціонерне товариство «Південтеплоенергомонтаж» 
замінити словами «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» договір оренди земельної ділянки від
30.10.2008 №66-6-00499 площею 1,4132 га для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд автобази на вул. Алма-Атинській, 6 у Дніпровському районі 
м. Києва та внести зміни до нього.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
30.10.2008 №66-6-00499 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова 
«відкрите акціонерне товариство «Південтеплоенергомонтаж» замінити 
словами «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», а також щодо приведення умов 
договору у  відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому 
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у



користування або у  власність із земель комунальної власності в місті 
Києві, у  редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 
М 195/1060.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20749
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ БЕРЕГ» 
договору оренди земельної ділянки для облаштування 
території, прилеглої до ст. метро «Лівобережна», 
експлуатації та обслуговування паркінгу та торговельно- 
розважального центру з закладами громадського 
харчування на вул. Євгена Сверстюка, 2-6 у 
Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до 
нього».
(ПР-8583 від 28.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 04.08.2008 №66-6-00484 площею 0,0522 га та внести 
зміни до нього, а саме:
- слова «вул. Марини Раскової, біля ст. метро «Лівобережна» замінити 

словами «вул. Євгена Сверстюка, 2-6»;
- цільове призначення земельної ділянки викласти у такій редакції: «для 

облаштування території, прилеглої до ст. метро «Лівобережна», 
експлуатації та обслуговування паркінгу та торговельно-розважального 
центру з закладами громадського харчування».

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ БЕРЕГ» договору 
оренди земельної ділянки для облаштування території, прилеглої до ст. метро 
«Лівобережна», експлуатації та обслуговування паркінгу та торговельно- 
розважального центру з закладами громадського харчування на вул. Євгена 
Сверстюка, 2-6 у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-20749 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв'язку та реклами.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21154
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «РІВ'ЄРА» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
торгівельного комплексу на вул. Сиваській, 1-А у 
Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до 
нього».
(ПР-9392 від 28.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 23.09.2004 № 66-6-00192 площею 0,1745 га 
та внести зміни до нього, а саме:

слова «для експлуатації та обслуговування павільйону-складу» 
замінити словами «для експлуатації та обслуговування торгівельного 
комплексу» у відповідних відмінках;
слова та цифри «вул. Сиваська, 1» замінити словами та цифрами 
«вул. Сиваська, 1-А».

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «РІВ'ЄРА» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу на 
вул. Сиваській, 1-А у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до 
нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22084
Проект рішення «Про поновлення приватному 
підприємству «Юридична фірма «ЮЛАНА» договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування адміністративно-складських споруд на 
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва». 
(ПР-8632 від 03.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 17.11.2005 №78-6-00331 площею 0,4795 га.



УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «Юридична фірма 
«ЮЛАНА» договір оренди земельної ділянки від 17.11.2005 №78-6-00331 
площею 0,4795 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
адміністративно-складських споруд на вул. Богатирській в Оболонському 
районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
17.11.2005 №78-6-00331 на 10 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21276
Проект рішення «Про поновлення приватному 
підприємству «Чайка Плюс» договору оренди земельної 
ділянки для реконструкції та будівництва 
адміністративних приміщень з подальшими їх 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Маршала 
Малиновського, 5 (літера «Б») в Оболонському районі 
м. Києва».
(ПР-8501 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної 
ділянки від 26.11.2013 №429 площею 0,0552 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «Чайка Плюс» договір 
оренди земельної ділянки від 26.11.2013 №429 площею 0,055^ га для 
реконструкції та будівництва адміністративних приміщень з подальшими їх 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Маршала Малиновського, 5 (літера 
«Б») в Оболонському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
26.11.2013 Л2429 на 1 рік  та приведення умов договору у  відповідність до 
законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку 
передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  власність із 
земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з рішенням 
Київської міської ради від 04.03.2015 Л°195/1060.



ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає,
«утрималось» -  1 (Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3 Л 3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8365
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю "ЛЕПТА" договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
офісних та складських будівель і споруд на 
вул. Червоноармійській, 131-а у Печерському районі 
м. Києва».
(ПР-8586 від 28.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,3062 га — поновлення на 5 років договору оренди 
земельної ділянки від 26.06.2001 №79-6-00035.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю "ЛЕПТА" договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування офісних та складських будівель і споруд 
на вул. Червоноармійській, 131-а у Печерському районі м. Києва» за умови 
заміни по тексту рішення слів «вул. Червоноармійська» словами 
«вул. Велика Васильківська» у  відповідних відмінках (відповідно до рішення 
Київської міської ради від 13.11.2014 №  373/373 «Про повернення 
історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у  місті 
Києві»).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає,
«утрималось» -  1 (Михайленко В.О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17592
Проект рішення «Про поновлення громадянину Новаку 
Сергію Івановичу договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража 
на бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 7 у 
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8417 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0025 га — поновлення на 5 років договору оренди 
земельної ділянки від 13.04.2005 №82-6-00286.



УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
громадянину Новаку Сергію Івановичу договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії 
Приймаченко (Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А -17592 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

3. Звернутися до Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації для надання пропозицій щодо можливості поновлення 
громадянину Новаку Сергію Івановичу договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії 
Приймаченко (Лихачова), 7у  Печерському районі м. Києва.

4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами та надходження відповіді від 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21117
Проект рішення «Про поновлення громадянину 
Липовченку Андрію Миколайовичу договору оренди 
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування нежилого будинку на вул. Димитрова, 5- 
б у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8463 від 22.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань, архітектури 
та землекористування надійшов лист заявника від 03.12.2016 вх. 
N908/11-11824 щодо розгляду зазначеної справи та з проханням 
запросити його на засідання комісії.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 29.04.2009 №82-6-00545 площею 0,2032 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення громадянину 
Липовченку Андрію Миколайовичу договору оренди земельної ділянки для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування нежилого будинку на 
вул. Димитрова, 5-6 у Печерському районі м. Києва» за умови виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «реконструкції» за 
пропозицією заявника, озвученою на засіданні, а також заміни слів 
«вул. Димитрова» на «вул. Ділова» по тексту проекту рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали,

10.3.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22002
Проект рішення «Про поновлення гаражно-будівельному 
кооперативу "Арсеналець-1" договору оренди земельних 
ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на 
вул. Салтикова-Щедріна, 2-а у Печерському районі 
м. Києва».
(ПР-8634 від 03.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,5384 га та 0,4647 га  —  поновлення на 3 роки 
договору оренди земельних ділянок від 10.01.2011 №82-6-00612.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення гаражно- 
будівельному кооперативу "Арсеналець-1" договору оренди земельних 
ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Салтикова- 
Щедріна, 2-а у Печерському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-22002 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.17. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21569
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «БОГДАН» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельно-офісних приміщень на 
вул. Новокостянтинівській, 1 у Подільському районі 
м. Києва».
(ПР-8230 від 15.12.2015)

Проектом рішення передбачено: Проектом рішення передбачено:
поновити на 5 років договір оренди земельної ділянки від 11.05.2010 №85-6- 
00479 площею 0,0949 га.



УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «БОГДАН» договір 
оренди земельної ділянки від 11.05.2010 №85-6-00479 площею 0,0949 га для 
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісних приміщень 
на вул. Новокостянтинівській, 1 у Подільському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
11.05.2010 №85-6-00479 на 5 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

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

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.3.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20592
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі- 
підприємцю Білик Людмилі Миколаївні (до шлюбу 
Самойленко) договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування кемпінгу та 
зони відпочинку з благоустроєм прилеглої території на 
вул. Синьоозерній, 1-а у Подільському районі м. Києва». 
(ПР-9340 від 24.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 16.07.2007 №85-6-00331 площею 0,2710 га.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній 
особі-підприємцю Білик Людмилі Миколаївні (до шлюбу Самойленко) 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування кемпінгу та зони відпочинку з благоустроєм прилеглої 
території на вул. Синьоозерній, 1-а у Подільському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І.Л., 
Баленко І. М., Римаренка С.Г. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,



Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

10.3.19. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19118
Проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Південне управління
механізації» договору оренди земельних ділянок для 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
ремонтно-виробничої бази на вул. Каналова, 5 у 
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8534 від 27.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельних ділянок від 11.10.2002 №75-6-00035 (з урахуванням договору про 
внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 15.11.2010 №75-6- 
00508) площами 2,2866 га та 0,1336 га.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «Південне 
управління механізації» договір оренди земельних ділянок від 11.10.2002 
№75-6-00035 (з урахуванням договору про внесення змін до договору оренди 
земельних ділянок від 15.11.2010 №75-6-00508) площами 2,2866 га та 0,1336 
га для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ремонтно-виробничої 
бази на вул. Каналова, 5 у Святошинському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
11.10.2002 №75-6-00035 (з урахуванням договору про внесення змін до 
договору оренди земельних ділянок від 15.11.2010 №75-6-00508) на 10 років 
та приведення умов договору у  відповідність до законодавства у  порядку, 
передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних 
ділянок у  користування або у  власність із земель комунальної власності в 
місті Києві, у  редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 
04.03.2015 №195/1060.

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

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

10.3.20. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22335
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЗВЕЗДОЧЕТ-1» договору 
оренди земельної ділянки для експлуатації та
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обслуговування торговельного центру на 
вул. Ушинського, 4 у Солом'янському районі 
м. Києва».
(ПР-9433 від 31.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 11.03.2003 №72-6-00078 (із змінами, внесеними угодою 
від 09.02.2012 №72-6-00648) площею 0,6206 га.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ЗВЕЗДОЧЕТ-1» договір оренди земельної ділянки від 11.03.2003 №72-6- 
00078 (із змінами, внесеними угодою від 09.02.2012 №72-6-00648) площею 
0,6206 га для експлуатації та обслуговування торговельного центру на 
вул. Ушинського, 4 у Солом'янському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.03.2003 №72-6-00078 (із змінами, внесеними угодою від 09.02.2012 №72-6- 
00648) на 5 років та приведення умов договору у  відповідність до 
законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку 
передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  власність із 
земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з рішенням 
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

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

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

10.3.21. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21941
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Компанія
«Проектмайстер» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального громадського центру з 
багаторівневим паркінгом на вул. Медовій, 1 у 
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9220 від 10.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 04.12.2007 №72-6-00464 площею 1,6875 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія 
«Проектмайстер» договір оренди земельної ділянки від 04.12.2007 №72-6-



00464 площею 1,6875 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального громадського центру з багаторівневим паркінгом на 
вул. Медовій, 1 у Солом'янському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
04.12.2007 №72-6-00464 на 5 років та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

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

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., 
Меліхова Т. /., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та 
внесення змін до них):

10.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18806
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
договору оренди земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю «НАВАР А-К» для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об'єктами соціального призначення 
на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м. 
Києва».

До комісії надійшов лист ТОВ «НАВАРА-К» від 21.01.2016 
вх. №08/943 з проханням поновити договір оренди на той же самий 
термін (5 років).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
26.01.2016 було прийнято рішення зняти питання на вивчення 
робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
робочої групи (реєстр. №24 від 22.03.2016). Відповідно до цього 
протоколу постійній комісії рекомендовано підтримати проект 
рішення.

До постійної комісії надійшов лист голові робочої групи від 
депутата Київської міської ради Р. Марченка №08/279/08/164-126 
від 22.03.2016.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди 
земельної ділянки від 04.12.2006 №63-6-00383 площею 5,2557 га.



УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи (відповідно до
протоколу засідання робочої групи (реєстр. №24 від 22.03.2016) поновити 
товариству з обмеженою відповідальністю «НАВАРА-К» договір оренди 
земельної ділянки 04.12.2006 №63-6-00383 площею 5,2557 га для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об'єктами 
соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі 
м. Києва на той самий строк, що передбачений договором оренди земельної 
ділянки, а саме: на 5 років, враховуючи звернення заявника.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з 
урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії від 05.04.2016.

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
04.12.2006 №63-6-00383 на 5 років (на той самий строк, що передбачений 
договором оренди земельної ділянки) та приведення умов договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому статтями 34 та 
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у  користування або у  
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у  редакції згідно з 
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21836
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
Колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування магазину на 
вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м. Києва». 
(ПР-8106 від 08.12.2015)

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

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом 
№08/286-72 від 26.02.2016 з протоколу № 6 від 17.02.2016



засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики. Згідно з цим витягом постійна комісія 
підтримала проект рішення з урахуванням пропозицій та 
зауважень членів комісії. а саме:
- вилучити з назви проекту рішення слова «для 

будівництва»;
- рекомендувати колективній комерційно-виробничій 

фірмі «КОНТО» змінити адресу, щоб уникнути спів 
падання з номерами адрес прилеглих будинків.

До комісії надійшов лист ГО «О б’єднання самоуправління народу 
Попудренка 22/14» від 01.02.2016 вх. №08/1546 про ініціацію 
громадських слухань за адресою: вул. Попудренка, 20 у
Дніпровському районі м. Києва.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 15.03.2016 - прийнято рішення 
перенести розгляд питання на наступне засідання комісії 
та запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,0619 га - поновлення на 5 років договору оренди 
земельної ділянки від 22.03.2005 №66-6-00250 (із змінами, внесеними 
договором від 02.11.2012 № 66-6-00614).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

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

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21533
Проект рішення «Про поновлення товариству з
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обмеженою відповідальністю «Терра+» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
виробничих нежитлових будинків на вул. Бережанській, 
6-а та 6-6 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8060 від 02.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 24.12.2015 прийнято рішення 
повернути матеріали справи до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 
доопрацювання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09.03.2016 №057025-4435.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 06.03.2006 №78-6-00342 площею 0,3862 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Терра+» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування виробничих нежитлових будинків на 
вул. Бережанській, 6-а та 6-6 в Оболонському районі м. Києва». 

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. / . ,  
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

10.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21794
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДСОН 
Україна" договору оренди земельної ділянки від
02.12.2005 № 82-6-00331 та внесення змін до нього». 
(ПР-8100 від 07.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 24.12.2015 - прийнято рішення 
повернути матеріали справи до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на



доопрацювання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14.03.2016 №057026-4762.

Проектом рішення передбачено:
поновити на 10 років договір оренди земельної ділянки 
від 02.12.2005 № 82-6-00331 
та внести змін до нього, а саме:
- слова "для реконструкції з розширенням торгового 

павільйону під торговельний комплекс та
обслуговування торговельного комплексу" замінити на 
слова «для експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу»;

- слова та цифри «Дружби народів, 28» замінити словами 
та цифрами «Дружби народів, 28 В».

Земельна ділянка площею 0,10 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю "ХАДСОН УКРАЇНА" договору 
оренди земельної ділянки від 02.12.2005 № 82-6-00331 та внесення змін до 
нього».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-21794 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19207
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення



приватному підприємству "ТК ФІРМА НАДІЯ" договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного павільйону на 
вул. Введенській, 15 у Подільському районі м. Києва». 
(ПР-8305 від 28.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 01.03.2016 - ухвалено відкласти 
розгляд проекту рішення та направити його на розгляд 
постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. 
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з 
протоколу №9 засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики від 17.03.2016 (реєстр. №08/286- 
103 від 18.03.2016). Згідно з витягом з протоколу 
проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0125 га - поновлення на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 04.12.2001 №85-6-00017.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
приватному підприємству "ТК ФІРМА НАДІЯ" договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 
павільйону на вул. Введенській, 15 у Подільському районі м. Києва».

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

10.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9079
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки



громадянці Заболотній Олені Валеріївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Джерельній, 17 у Дарницькому 
районі м. Києва».
(ПР-9205 від 09.03.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист довіреної особи заявниці від 28.01.2016 вх. №08/3-602 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки 
та розглянути можливість передати її для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка площею 0,0681 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Заболотній Олені Валеріївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Джерельній, 17 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи 
звернення заявниці.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9431
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Счастлівцевій Анастасії Йосипівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 55-а 
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9206 від 09.03.2016)

До постійної комісії надійшов лист довіреної особи заявниці від
01.02.2016 вх. М08/С-679 з проханням внести зміни до цільового 
призначення земельної ділянки та розглянути можливість 
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0884 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної • • ° 4 #
ділянки громадянці Счастлівцевій Анастасії Йосипівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Джерельній, 55-а у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з



цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи 
звернення заявниці.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8898
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Жиленко 
Ользі Олександрівні земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Котовського, 9 у Дарницькому районі 
м. Києва».
(ПР-9181 від 01.03.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявниці вх. №08/Ж-8838 від 18.09.2015 з проханням передати 
їй земельну ділянку з таким цільовим призначенням: «для
експлуатації та обслуговування жилого будинку господарських 
будівель і споруд».

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці 
Жиленко Ользі Олександрівні земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Котовського, 9 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи 
звернення заявниці, а також заміни по тексту рішення слів 
«пров. Котовського» словами «пров. Гречаний» (відповідно до рішення 
Київської міської ради від 08.10.2015 №130/2033 «Про перейменування 
вулиць, провулків у  Дарницькому районі»).

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9152
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Шульзі Антоніні Максимівні та Аненкову 
Олександру Олександровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель



і споруд на вул. Івана Дубового, 19 у Дніпровському 
районі м. Києва».
(ПР-8882 від 15.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи заявників вх. №08/КО-11643 від 27.11.2015 та вх. №  08/Ш- 
12399 від 15.12.2015 з проханням передати їм земельну ділянку з 
таким цільовим призначенням: для обслуговування жилого будинку 
господарських будівель і споруд.
До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист від заявників від 25.01.2016 вх. №08/111-520 щодо розгляду 
справи та з інформацією про те, що на ділянці розташований 
житловий будинок.

Земельна ділянка площею 0,0667 га - у спільну часткову власність:
-частка гр. Шульги А.М. - 82/100 від 0,0667 га;
-частка гр. Аненкова О.О. -18/100 від 0,0667 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Шульзі Антоніні Максимівні та Аненкову Олександру 
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Івана Дубового, 19 у Дніпровському 
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявників.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали,

10.5.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9192
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Гусаченко Тетяні Олександрівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лохвицькій, 8 у 
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9182 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0832 га -  у приватну власність.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Гусаченко Тетяні Олександрівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва».



2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І.Л., 
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І.Л.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9321
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Замалєєвій Катерині Петрівні для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Редутній, 41-а у Печерському 
районі м. Києва».
(ПР-8617 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10г а -  приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Замалєєвій Катерині Петрівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Редутній, 41-а у Печерському районі м. Києва».

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

10.5.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9419
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Ульченку Анатолію Павловичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Валі Котика, 23 у 
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8913 від 16.02.2016)



Земельна ділянка площею 0,10 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Ульченку Анатолію Павловичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Валі Котика, 23 у Святошинському районі м. Києва».

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. ОМеліхова  Т. /., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали,

10.5.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9266
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Мруку Андрію Володимировичу, Мрук 
Катерині Степанівні та Мруку Олександру 
Володимировичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Димерській, 11 у Святошинському районі м. Києва». 
(ПР-8879 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено передати земельну 
ділянку у  спільну часткову власність, а саме:

-  частка гр. МрукаА.В. - 1/3 від 0,0584 га;
- частка гр. Мрук К.С. -1/3 від 0,0584 га;
- частка гр. Мрука О.В. - 1/3 від 0,0584 га.

Земельна ділянка площею 0,0584 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Мруку Андрію Володимировичу, Мрук Катерині 
Степанівні та Мруку Олександру Володимировичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Димерській, 11 у Святошинському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних



ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

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

Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. / . ,  Кримчак С. О., 
М еліхова Т. /., Ш арій В. В., Ш куро М. Ю. участ і в голосуванні не 
брали.

У зв'язку з неможливістю продовжувати роботу засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітекутри та 
землекористування, через відсутність кворуму депутатів — членів комісії, голова 
постійної комісії Міщенком О. Г. озвучено доручення управлінню забезпечення 
діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітекутри та землекористування: звернутися до Київського міського 
голови Кличка В. В. з проханням звернути увагу голів усіх фракцій та депутатів 
-  членів постійної комісії на необхідність їхньої присутності на засіданнях 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, оскільки відповідно до статті 1 Положення про постійні 
комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 19.06.2014 № 9/9, постійні комісії є органами Київської міської ради, що 
обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки 
питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень 
ради та її виконавчого органу. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних 
комісій, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

10.6. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

10.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9263
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Подорожнікову Сергію Олександровичу для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 12-А 
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8890 від 15.02.2016)

Д о  пост ійної ком ісії К и ївської м іської р а д и  з  питань міст обудування, 
архітектури та землекористування надійш ов лист довіреної особи  
заявника від 01.03.2016 вх. М 08/П -2512  з проханням внести зміни до  
цільового призначення зем ельної ділянки т а розглянут и мож ливість 
передат и її для експлуат ації т а обслуговування ж илого будинку, 
господарських будівель і споруд.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 під час розгляду цього питання й о го  було  зн я т о  на  
д о д а т к о ве  ви вчення р о б о ч о ю  груп ою .
В и н оси т ься  на п овт орн и й  р о з г л я д  з г ід н о  з  п р о т о к о л о м  за с ід а н н я  
р о б о ч о ї  гр уп и  в ід  2 5 .0 3 .2 0 1 6  (реєст р. № 2 8  в ід  2 9 .0 3 .2 0 1 6 ), 
в ід п о в ід н о  д о  я к о го  ухвалено:
- Департаменту земельних ресурсів провести обстеження 

иієї земельної ділянки (щодо відповідності до поданих



документів на майно);
- рекомендувати постійній комісії повернути проект рішення 

на доопрацювання до Департаменту земельних ресурсів.
Земельна ділянка площею 0,0797 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені в протоколі засідання 
робочої групи від 25.03.2016, повернути матеріали кадастрової справи 
П-9263 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання 
для проведення перевірки та встановлення факту використання 
заявником земельної ділянки за цільовим призначенням (чи 
використовується будівля, розташована на ділянці, як жилий будинок).

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9315
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Молдованчуку Сергію 
Івановичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Польовій, 6-ж у Дарницькому районі м. Києва». 
(ПР-8578 від 28.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявника від 30.12.2015 вх. №08/М-13047 з проханням внести 
зміни до цільового призначення земельної ділянки та розглянути 
можливість передати її для експлуатації та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 питання було знято для додаткового вивчення робочою 
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. № 29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у  протоколі засідання 
робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), підтримати 
проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Молдованчуку Сергію Івановичу для будівництва і обслуговування жилого



будинку, господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 6-ж у 
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявника.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. ОМе л і хова  Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9207
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
громадянці Рудаковій Наталії Володимирівні земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у 2-му 
пров. Лєрмонтова, 8-6 у Дарницькому районі м. Києва». 
(ПР-8470 від 25.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявниці від 18.09.2015 вх. №08/Р-8809 щодо передачі 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 питання було знято для додаткового вивчення робочою  
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016) 
підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці Рудаковій 
Наталії Володимирівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му пров. Лєрмонтова, 
8-6 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового 
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення 
заявниці.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.



10.6.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9191
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
громадянці Давиденко Антоніні Григорівні земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана 
Франка, 8 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8324 від 28.12.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист довіреної особи заявниці від 18.09.2015 вх. №08/Д-8810 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки 
та розглянути можливість передати її для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 питання було знято для додаткового вивчення робочою 
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у  протоколі засідання 
робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), підтримати 
проект рішення «Про приватизацію громадянці Давиденко Антоніні 
Григорівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 8 у 
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявника. 

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9348
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Соловей Ользі Юхимівні, 
Денисенко Ользі Максимівні та Денисенку Михайлу 
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Озерній, 5 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8494 від 26.01.2016)



До комісії надійшов лист заявників від 30.12.2015 вх. №08/С-13053 
з проханням внести зміни до цільового призначення земельної 
ділянки та розглянути можливість передати її для експлуатації 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 питання було знято для додаткового вивчення робочою  
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у спільну часткову власність:
- частка гр. Соловей О.Ю. - 37/100 від 0,1000 га;
- частка гр. Денисенко О.М. - 41/100 від 0,1000 га;
- частка гр. Денисенка М.І. - 22/100 від 0,1000 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), 
підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Соловей Ользі Юхимівні, Денисенко Ользі Максимівні та 
Денисенку Михайлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Озерній, 5 у Дарницькому 
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявників.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9236
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
громадянину Петриченку Юрію Анатолійовичу земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Костянтина Ареф'єва, 42-ж у Дарницькому районі 
м. Києва».
(ПР-8514 від 26.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист довіреної особи заявника від 22.09.2015 вх. №08/11-8983 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки 
та розглянути можливість передати її для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.



На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
питання було знято для додаткового вивчення робочою групою. 
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0977 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), 
підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину Петриченку 
Юрію Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Костянтина 
Ареф'єва, 42-ж у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи 
звернення заявника.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9316
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Заліщук Ользі Василівні 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 20-г у 
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8405 від 20.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист довіреної особи заявниці від 06.01.2016 вх. №08/3-57 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки 
та розглянути можливість передати її для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
питання було знято для додаткового вивчення робочою групою. 
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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



УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), 
підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Заліщук Ользі Василівні для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 20-г у 
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слів «будівництва та», враховуючи звернення заявниці.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9323
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Луценко Галині Іванівні 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Комуністичній, 9 
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8508 від 26.01.2016)

До комісії надійшов лист заявниці від 06.01.2016 вх. №08/Л-61 з 
проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки 
та розглянути можливість передати її для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
питання було знято для додаткового вивчення робочою групою. 
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), 
підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Луценко Галині Іванівні для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Комуністичній, 9 у 
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слів «будівництва та», враховуючи звернення заявниці.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,



Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8856
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Цимбалу Олександру 
Валерійовичу для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Завальній, 13-в у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8401 від 20.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявника від 29.12.2015 вх. №08/Ц-13008 з проханням внести 
зміни до цільового призначення земельної ділянки та розглянути 
можливість передати її для експлуатації та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
питання було знято для додаткового вивчення робочою групою.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016). Згідно з 
цим протоколом постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), 
підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Цимбалу Олександру Валерійовичу для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Завальній, 13-в у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва та», 
враховуючи звернення заявника.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9035
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Токареву Геннадію 
Яковичу для будівництва і обслуговування жилого



будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Олександра Матросова, 4-а у Печерському районі м. 
Києва».
(ПР-8472 від 25.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявника від 22.02.2016 вх. №08/Т-2102 з проханням внести 
зміни до цільового призначення земельної ділянки та виключити з 
нього слова «будівництва і».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016 
питання було знято для додаткового вивчення робочою групою.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016). Згідно з 
протоколом, враховуючи звернення заявника, рекомендувати 
постійній комісії підтримати проект рішення за умови виключення 
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і». 

Земельна ділянка площею 0,0372 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у  протоколі засідання 
робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016), підтримати 
проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянину Токареву 
Геннадію Яковичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Олександра Матросова, 4-а у 
Печерському районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявника. 

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9162
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Добровіцькій Галині 
Григорівні та Карачевській Олені Леонідівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Гомельській, 
17/10 в Подільському районі м. Києва».
(ПР-8383 від 15.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016 
було підтримано проект рішення до затвердження детального 
плану території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом довіреної особи
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заявників від 10.03.2016 вх. №08/КО-2888, у  якому заявники 
просять виключити з цільового призначення земельної ділянки 
слово «будівництва».

Земельна ділянка площею 0,0871 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Добровіцькій Галині Григорівні та Карачевській Олені 
Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Гомельській, 17/10 в Подільському 
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної 
ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявників.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.6.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9105
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Карповіч Ванді Володимирівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55 
(секція 3) у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8721 від 08.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 питання було знято для додаткового вивчення 
робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0853 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації викладені у протоколі засідання 
робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016) підтримати 
проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянці Карповіч 
Ванді Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55 (секція 3) у 
Святошинському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або 
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою 
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних



ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.7. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

10.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17173
Проект рішення «Про передачу громадянці Безпрозванній 
Ірині Олексіївні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на 
вул. Старообухівській, 17 у Голосіївському районі 
м. Києва».
(ПР-8172 від 11.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,10 г а -  приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Безпрозванній Ірині Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Старообухівській, 17 у Голосіївському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А -17173 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17174
Проект рішення «Про передачу громадянці Безпрозванній 
Валентині Миколаївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Старообухівській, 19 у Голосіївському районі 
м. Києва».



(ПР-8184 від 11.12.2015)
Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови 
постійної комісії Міщенка О. Г. знято з розгляду проекту рішення «Про 
передачу громадянці Безпрозванній Валентині Миколаївні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 19 у 
Голосіївському районі м. Києва» для додаткового вивчення.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.> 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали,

10.7.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17175
Проект рішення «Про передачу громадянину Рибаку 
Олександру Васильовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Старообухівській, 17-г у Голосіївському районі 
м. Києва».
(ПР-8185 від 11.12.2015)

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови 
постійної комісії Міщенка О. Г. знято з розгляду проекту рішення «Про 
передачу громадянину Рибаку Олександру Васильовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 17-г у 
Голосіївському районі м. Києва» для додаткового вивчення.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13906
Проект рішення «Про передачу громадянину Коробку 
Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на столичному
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шосе, 31-а у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8746 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0601 га -  у приватну власність.

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

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша -  Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення; 
друга -  щодо підтримки проекту рішення.

1. Голосували; за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Коробку Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на столичному шосе, 31-а у Голосїївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає,
«утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Непоп В. І.). 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення, 
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо 
підтримки проекту рішення.

2. Голосували; за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину 
Коробку Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на столичному шосе, 31-а у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  8, «проти» -  немає,
«утрималось» -  5 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Непоп В. І., 

Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

10.7.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19385
Проект рішення «Про передачу громадянці Каденюк Вірі 
Юріївні у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 49-а у Голосіївському районі 
м. Києва».



(ПР-8696 від 05.02.2016)
Земельна ділянка площею 0,0999 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Каденюк Вірі Юріївні у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Залежному, 49-а у Голосіївському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-19385 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

10.7.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19587
Проект рішення «Про передачу громадянці Рибальченко 
Надії Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 53-в у 
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8884 від 15.02.2016 )

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

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Рибальченко Надії Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вітавській, 53-в у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.



10.7.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19586
Проект рішення «Про передачу громадянину 
Рибальченку Сергію Анатолійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вітавській, 53-а у Голосіївському районі м. Києва». 
(ПР-8888 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0920 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: і. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Рибальченку Сергію Анатолійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 53-а у Голосіївському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19585
Проект рішення «Про передачу громадянці Рибальченко 
Вірі Олександрівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вітавській, 53-6 у Голосіївському районі м. Києва». 
(ПР-8938 від 16.02.2016)

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Рибальченко Вірі Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вітавській, 53-6 у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.



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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О Ме л і хо в а  Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13368
Проект рішення «Про передачу громадянці Мельник 
Наталії Вадимівні у приватну власність земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 9-а у 
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8939 від 16.02.2016)

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Мельник Наталії Вадимівні у приватну власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вітавській, 9-а у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Ґ., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-11360
Проект рішення «Про передачу громадянину Денисенку 
Юрію Вадимовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вітавській, 11-а у Голосіївському районі м. Києва». 
(ПР-8843 від 15.02.2016)

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



УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Денисенку Юрію Вадимовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Вітавській, 11-а у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

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

Банас Д. М Б а л е н к о  І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18183
Проект рішення «Про передачу громадянці Кодітек 
Ларисі Феодосіївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Голосіївському, 5-а у Голосіївському районі 
м. Києва».
(ПР-8876 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0497 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Кодітек Ларисі Феодосіївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Голосіївському, 5-а у Голосіївському районі м. Києва».

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

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

Банас Д. М., Баленко /. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17133
Проект рішення «Про передачу громадянці Бараненко
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Надії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 18-а у 
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8381 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0678 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Бараненко Надії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Лазурній, 18-а у Голосіївському районі м. Києва». 

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

Банас Д. М., Баленко І. М Б р о д с ь к и й  В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М , Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21930
Проект рішення «Про передачу громадянину 
Стріховському Миколі Петровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Боровій, 13-6 у Голосіївському районі м. Києва». 
(ПР-8605 від 01.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0779 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Стріховському Миколі Петровичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Боровій, 13-6 у Голосіївському районі м. Києва». 

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

10.7.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18230
Проект рішення «Про передачу громадянину
Новохатному Федору Олексійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Феодосійській, 21 у Голосіївському 
районі м. Києва».



(ПР-9406 від 30.03.2016)
Земельна ділянка площею 0,1200 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Новохатному Федору Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва на вул. Феодосійській, 21 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8868
Проект рішення «Про передачу громадянці Калініченко 
Катерині Степанівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вірменській, 30-а у Дарницькому районі м. Києва». 
(ПР-8960 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0230 га -  приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Калініченко Катерині Степанівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вірменській, 30-а у Дарницькому районі м. Києва».

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-10146
Проект рішення «Про передачу громадянину Недільку 
Олексію Прокоповичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Льва 
Толстого, 24-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8836 від 15.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшло 
звернення заявника вх. №  08/Н-3683 від 25.03.2016 щодо 
виключення із цільового призначення земельної ділянки слова 
«будівництво»

Земельна ділянка площею 0,0840 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Недільку Олексію Прокоповичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Льва Толстого, 24-а у Дарницькому районі м. Києва».

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.7.17. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21736
Проект рішення «Про передачу громадянці Максимовій 
Валентині Володимирівні, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського 
району м. Києва земельної ділянки для ведення 
садівництва на вул. Медовій, 105 у Солом'янському 
районі м. Києва».
(ПР-8961 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Максимовій Валентині Володимирівні, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва 
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 105 у 
Солом'янському районі м. Києва».

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



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М , Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.7.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21991
Проект рішення «Про передачу громадянину Максимову 
Володимиру Вікторовичу, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського 
району м. Києва земельної ділянки для ведення 
садівництва на вул. Медовій, 101 у Солом'янському 
районі м. Києва».
(ПР-9130 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Максимову Володимиру Вікторовичу, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва 
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 101 у 
Солом'янському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.7.19. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21993
Проект рішення «Про передачу громадянину 
Струтинському Івану Васильовичу, члену громадської 
організації садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для 
ведення садівництва на вул. Медовій, 103 у 
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9128 від 29.02.2016)

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Струтинському Івану Васильовичу, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва 
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 103 у 
Солом'янському районі м. Києва».

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



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.7.20. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21995
Проект рішення «Про передачу громадянці Минаєнко 
Тамарі Дмитрівні, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського 
району м. Києва земельної ділянки для ведення 
садівництва на вул. Медовій, 104 у Солом'янському 
районі м. Києва».
(ПР-9122 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Минаєнко Тамарі Дмитрівні, члену громадської організації садівницького 
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки 
для ведення садівництва на вул. Медовій, 104 у Солом'янському районі 
м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. /., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

10.7.21. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21996
Проект рішення «Про передачу громадянину 
Паламарчуку Андрію Сергійовичу, члену громадської 
організації садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для 
ведення садівництва на вул. Медовій, 110 у 
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9011 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Паламарчуку Андрію Сергійовичу, члену громадської організації 
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва 
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 110 у 
Солом'янському районі м. Києва».

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



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М К р и м ч а к  С. О., Меліхова Т. І., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали,

10.7.22. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22096
Проект рішення «Про передачу громадянці Лозенко 
Світлані Миколаївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Комсомольській, 56-а у Солом'янському районі 
м. Києва».
(ПР-9209 від 09.03.2016)

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

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Лозенко 
Світлані Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Комсомольській, 56-а у Солом'янському районі м. Києва». 

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

Банас Д. М., Баленко І. М Б р о д с ь к и й  В. Я,, Зубко Ю. Г., 
Кримчак С, О,, Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В, М. 
участі в голосуванні не брали.

10.8. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

10.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12590
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Тарасенку Олексію Івановичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лєрмонтова, 74-6 у Дарницькому районі 
м. Києва».
(ПР-8291 від 22.12.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 09.02.2016 питання було знято 
для вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 14.03.2016 (реєстр. №22 від
18.03.2016), відповідно до якого:



- постійній комісії рекомендовано розглянути 
проект рішення за умови надання заявником на 
засідання постійної комісії документів, що 
підтверджують ступінь родинного зв ’язку із гр. 
Петковою О. С.

- та рекомендувати постійній комісії відкласти 
винесення зазначеного питання на розгляд 
пленарного засідання сесії до затвердження 
детального плану території.

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

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

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена 
постійної комісії Картавого І. Л. перенести розгляд проекту рішення 
«Про передачу громадянину Тарасенку Олексію Івановичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 74-6 у 
Дарницькому районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.8.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12144
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Шаравському Володимиру Петровичу у 
приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Липовій, 11-а у Дарницькому районі 
м. Києва».
(ПР-9093 від 29.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 22.03.2016 було прийнято 
рішення відхилити проект рішення.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
заявника Шаравського В.П. від 28.03.2016 вх. №08/111- 
3768 з пурханням повторно розглянути справу та 
запросити на засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0769 га -  у приватну власність.



Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - підтримати проект рішення; 
друга -  відхилити проект рішення.

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину 
Шаравському Володимиру Петровичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Липовій, 11-а у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає, «утрималось» -  4.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак 
С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення, 
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію про відхилення 
проекту рішення.

2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Шаравському Володимиру Петровичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Липовій, 11-а у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4, «проти» -  немає, «утрималось» -  9.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак 
С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

10.8.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17127
Проект рішення «Про передачу громадянці Допіро 
Катерина Петрівна у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Крилова, 52-о у Дарницькому районі м. Києва». 
(ПР-8162 від 10.12.2015)

До комісії надійшов лист довіреної особи заявниці від
18.02.2016 вх. Ш08/Д-1865 з проханням внести зміни до 
цільового призначення та розглянути можливість 
передати земельну ділянку для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд.



На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016 питання було знято 
для додаткового вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від
29.03.2016). Відповідно до протоколу постійній комісії 
рекомендовано відхилити проект рішення.

Земельна ділянка 0,0301 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації, викладені у протоколі від 21.03.2016 
(реєстр. №29 від 29.03.2016) засідання робочої групи, відхилити проект 
рішення «Про передачу громадянці Допіро Катерина Петрівна у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 52-о у 
Дарницькому районі м. Києва», у  зв ’язку із відсутністю детального плану 
території, затвердженого відповідно до чинного законодавства України.

2. Повернути кадастрову-справу А-17127 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову, 
оскільки відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування 
або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього 
Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або 
комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним 
особам для містобудівних потреб забороняється.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.8.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-16602
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки громадянину Гончарову Павлу 
Григоровичу для ведення індивідуального садівництва на 
вул. Промисловій, 17-а у Дарницькому районі м. Києва». 
(ПР-8612 від 02.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 01.03.2016 - питання було знято 
на додаткове вивчення робочою групою під головуванням
І. М. Баленка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом



засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від
29.03.2016). Згідно з протоколом - рекомендувати 
постійній комісії відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0812 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації\ викладені у протоколі засідання 
робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), відхилити проект 
рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину Гончарову Павлу 
Григоровичу для ведення індивідуального садівництва на вул. Промисловій, 
17-а у Дарницькому районі м. Києва».

2. Повернути кадастрову справу Л-16602 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у  
передачі земельної ділянки.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.8.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21891
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянці Ковальчук Олені Миколаївні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Дніпродзержинській, 127 у 
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8073 від 03.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016 - питання було знято 
на додаткове вивчення робочою групою під головуванням
І.М. Баленка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від
29.03.2016). Згідно з протоколом - рекомендувати 
постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0943 га — приватна власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації, викладені у протоколі засідання 
робочої групи від 21.03.2016 (реєстр. №29 від 29.03.2016), підтримати 
проект рішення «Про передачу громадянці Ковальчук Олені Миколаївні у



приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Дніпродзержинській, 127 у Дарницькому районі м. Києва».

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.8.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21801
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Горбаченку Олегу Павловичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Гоголя, 14-6 у Солом'янському 
районі м. Києва».
(ПР-8611 від 02.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 22.02.2016 під час розгляду цього 
питання було прийнято рішення перенести його розгляд 
на наступне засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0576 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря 
постійної комісії Картавого І. Л. повернути кадастрову-справу А-21801 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для 
надання документів, які підтверджують сплату земельного податку.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.



10.9. Розгляд кадастрових справ (поділ):

10.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22072
Проект рішення «Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 
вул. Берковецькій, 10 у Святошинському районі м. Києва 
товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім 
«Українські консерви» для експлуатації та 
обслуговування бази по виробництву продуктів 
харчування».
(ПР-9405 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,9253 га, поділ на дві земельні ділянки площами 
0,6373 га та 0,2880 га.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 
вул. Берковецькій, 10 у Святошинському районі м. Києва товариству з 
обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Українські консерви» для 
експлуатації та обслуговування бази по виробництву продуктів харчування».

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.10. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської 
міської ради):

10.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1315
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 
№200/8484 «Про визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості продажу їх на земельних 
торгах».
(ПР-8656 від 04.02.2016)

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016, 15.03.2016рішення не 
було прийнято.

Проектом рішення передбачено: нести зміни в додаток до рішення, а саме, у 
пункті 17 в графі 3 «Запропоноване цільове призначення (функціональне 
використання)» слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування



котеджної забудови» замінити словами «для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатофункціонального адміністративного комплексу».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.

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

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

10.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1314
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 
135/135 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах 
з продажу земельних ділянок або права їх оренди) під 
забудову».
(ПР-8841 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 28.08.2008 № 135/135, а саме: у пункті 17 в графі 4 «Попереднє 
цільове призначення земельної ділянки» слова «для будівництва та 
експлуатації житлово-офісного комплексу» замінити словами «для 
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу з 
паркінгом».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах 
з продажу земельних ділянок або права їх оренди) під забудову».

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

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.



10.11. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок):

10.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8814
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення Національному авіаційному 
університету земельних ділянок для використання їх 
Державним музеєм авіації для реконструкції та 
розширення існуючих споруд та майданчиків для 
організації натурної експозиції музею на вул. Медовій, 1 
у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9201 від 09.03.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшло 
звернення заявника вх. №  08/20592 від 10.12.2015 щодо викладення 
цільового призначення земельної ділянки у  такій редакції: 
«експлуатація та обслуговування Державного музею авіації». 

Земельні ділянки загальною площею 6,7239 га, з них: земельні ділянки 
площами 6,5865 га, 0,0503 га та 0,0871 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення Національному авіаційному університету 
земельних ділянок для використання їх Державним музеєм авіації для 
реконструкції та розширення існуючих споруд та майданчиків для організації 
натурної експозиції музею на вул. Медовій, 1 у Солом'янському районі 
м. Києва», за умови викладення цільового призначення земельної ділянки у  
такій редакції: «для експлуатації та обслуговування Державного музею 
авіації», враховуючи звернення заявника.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.12. Повторний розгляд кадастрових справ (затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок):

10.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5090
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державній установі 
«Національний науковий центр радіаційної медицини



Національної академії медичних наук України» для 
експлуатації, обслуговування існуючих корпусів та 
будівництва нових на просп. Перемоги, 119-121 у 
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8598 від 29.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016 
проект рішення було підтримано.

До комісії надійшов витяг з протоколу №10 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я  та 
соціального захисту від 16.03.2016. Згідно з цим витягом постійна 
комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я  та 
соціального захисту підтримала проект рішення із зауваженнями, 
а саме: слова у  проекті рішення «будівництва нових» виключити.

Земельна ділянка площею 7,3113 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації постійної комісії Київської міської 
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, викладені у  витязі 
з протоколу №10 засідання цієї постійної комісії від 16.03.2016 та у  
проекті рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки державній установі «Національний науковий центр 
радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» для 
експлуатації, обслуговування існуючих корпусів та будівництва нових на 
просп. Перемоги, 119-121 у Святошинському районі м. Києва» виключити із 
цільового призначення земельної ділянки слова «та будівництва нових».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.13. Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціон):

10.13.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1304
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для 
будівництва, експлуатації та обслуговування 
адміністративно-офісного центру на вул. Межигірській, 
35-а у Подільському районі м. Києва».
(ПР-9196 від 03.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0482 га. Експертно-грошова оцінка становить 
2 080 610,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.



УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного центру на 
вул. Межигірській, 35-а у Подільському районі м. Києва» у  зв ’язку із 
відсутністю детального плану території\ затвердженого відповідно до 
чинного законодавства України.

2. Повернути кадастрову-справу Є-1304 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання для підготовки проекту 
рішення про відмовуу оскільки відповідно до пункту 3 статті 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності 
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до 
вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель 
державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та 
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

10.14. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та надання 
дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок):

10.14.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1313
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ» для експлуатації та обслуговування 
адміністративних приміщень на вул. Березняківській, 8-а 
у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-8664 від 04.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016 - прийнято рішення 
відкласти розгляд проекту рішення та направити на 
розгляд постійної комісії з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно витягу з 
протоколу №9 засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики від 17.03.2016 (реєстр. №08/286- 
100 від 18.03.2016). Згідно витягу з протоколу - проект



рішення підтримано.
Земельна ділянка площею 0,0423 га. Експертно-грошова оцінка станом на
18.12.2015 становить 871 395,00грн.

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

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» для експлуатації та обслуговування 
адміністративних приміщень на вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському 
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.14.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-0808
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки приватному підприємству «КВО-Д» 
для експлуатації та обслуговування торгово-побутового 
комплексу на вул. Василя Стуса, 22/1 (літ. А) у 
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8095 від 07.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 16.12.2015 за пропозицією 
депутата Київської міської ради ТурцяВ. В. розгляд 
проекту рішення було перенесено.

Земельна ділянка площею 0,2967 га. Вартість земельної ділянки у  розмірі 
6 450 656,00 грн. на підставі експертної грошової оцінки (висновок про 
вартість земельної ділянки від 21.10.2015)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки приватному підприємству «КВО-Д» для експлуатації та 
обслуговування торгово-побутового комплексу на вул. Василя Стуса, 22/1 
(літ. А) у Святошинському районі м. Києва» на наступне засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я.,



Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.14.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1145
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки або оренди на неї на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та 
обслуговування тимчасового збірно-розбірного 
виставкового павільйону на вул. Великій Окружній у 
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8827 від 12.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016 розгляд проекту 
рішення було перенесено.

Земельна ділянка площею 0,3203 га. Стартова ціна продажу лоту становить 
4 762 364,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки або оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування тимчасового збірно-розбірного виставкового 
павільйону на вул. Великій Окружній у Святошинському районі м. Києва» на 
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.14.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1310
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, що підлягає продажу».
(ПР-8493 від 26.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд цього 
питання.

До комісії надійшов лист ПАТ «Науково-виробничий центр 
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 11.03.2016 вх. 
№ 08/3959 з проханням уточнити цільове призначення, а саме: «для



експлуатації обслуговування та ремонту об ’єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об ’єктів зв ’язку та 
дорожнього господарства»

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 
15.03.2016рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею ІД 103 га, на вул. Миру, 17 у Святошинському 
районі м. Києва підлягає продажу публічному акціонерному товариству 
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 
для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 
господарства.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу» (ПР-8493 від 26.01.2016) на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

10.14.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1275
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «УКРПРОММАШ» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування офісного центру на 
вул. Смоленській, 17 у Солом'янському районі м. Києва». 
(ПР-8149 від 10.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
26.01.2016 прийнято рішення перенести розгляд питання на 
чергове засідання постійної комісії.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ТОВ «УКРПРОММАШ» від 04.03.2016 вх. N908/3768 щодо 
розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,0829 га. Експертно грошова оцінка станом на
27.04.2015 становить 2 490 932,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.



УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «УКРПРОММАШ» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру на 
вул. Смоленській, 17 у Солом'янському районі м. Києва» на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
11.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):

11.1.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24802
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Ланіну Віталію Валерійовичу 
на вул. Крайній, 3 у Деснянському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування станції технічного 
обслуговування».
(ПР-9129 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га -  в оренду на 10 років.

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

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Ланіну Віталію Валерійовичу на вул. Крайній, 3 у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування станції 
технічного обслуговування» на наступне засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, на яке запросити заявника.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25996
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
о

товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУН» на 
вул. Леніна, 2 у Деснянському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування майнового комплексу». 
(ПР-9101 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,17 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУН» на вул. Леніна, 2 у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування майнового 
комплексу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Х а р ч е н к о  О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М , Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І,, Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26316
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС» 
на перетині вул. Червоногвардійської та 
вул. Червоноткацької у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно-розважального комплексу».
(ПР-9204 від 09.03.2016)

Земельна ділянка площею 5,7882 га. Проектом рішення передбачено: надати 
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки що перебуває у ТОВ «КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС» в 
оренді на 10 років на підставі договору оренди земельної ділянки від 
05.03.2010 №62-6-00550.

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

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ 
МАРКЕТ ЛЮКС» на перетині вул. Червоногвардійської та 
вул. Червоноткацької у Деснянському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу».

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



Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Х а р ч е н к о  О. В., 
Балицька О. С , Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

11.1.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26198
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія 
«УКРІНТЕРТОРГ» на вул. Братиславській, 26д у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торговельного 
призначення».
(ПР-9070 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «УКРІНТЕРТОРГ» на 
вул. Братиславській, 26д у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі торговельного призначення». 

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. / . ,  Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25850
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на 
вул. Челябінській, 15а у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівлі торгово- 
офісного призначення».
(ПР-9168 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га -  в оренду на 15 років.

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

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради , члена 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Петровця О. Ф. перенести розгляд проекту рішення
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«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на 
вул. Челябінській, 15а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі торгово-офісного призначення» на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М ., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26060
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Релігійній громаді Свято-Володимирської парафії у 
Святошинському районі міста Києва Української
Православної Церкви Київського Патріархату на 
вул. Генерала Карбишева у Дніпровському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 
церкви».
(ПР-9295 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,11 га -  у постійне користування.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Релігійній громаді Свято-Володимирської парафії у Святошинському районі 
міста Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату на 
вул. Генерала Карбишева у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування церкви».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26231
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Танцюрі Миколі Івановичу на 
вул. Маршала Тимошенка, 7-г (літ. А) в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування



будівлі магазину».
(ПР-9076 від 26.02.2016)

До комісії надійшов лист заявника від 17.03.2016 
вх. №08/4362 з проханням розглянути проект рішення та 
запросити його на засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Танцюро М. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Танцюрі Миколі Івановичу на вул. Маршала 
Тимошенка, 7-г (літ. А) в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі магазину».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-26231 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25489
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» на вул. Тельмана, 1 у 
Печерському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі з приміщеннями 
громадського харчування».
(ПР-9202 від 09.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,29 га -  у постійне користування.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
«РАДАР» на вул. Тельмана, 1 у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі з приміщеннями громадського 
харчування».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26350
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН" на вул. Межигірській, 
46/24 у Подільському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації овочевого магазину».
(ПР-9190 від 03.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0948 га, яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН" на підставі договору оренди 
земельної ділянки від 12.06.2000 №85-6-00004.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН" на 
вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації овочевого магазину».

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я  
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.



11.1.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25484
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ОККОС-СЕРВІС» на вул. Набережно-Луговій, 2 
(літера Л) у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівлі виробничо- 
технічного та адміністративного призначення».
(ПР-9238 від 15.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Турець В В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ОККОС-СЕРВІС» на 
вул. Набережно-Луговій, 2 (літера Л) у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівлі виробничо-технічного та 
адміністративного призначення».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25622
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Зозулі Володимиру Леонідовичу 
на просп. Перемоги, 142 у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі соціально-побутового призначення».
(ПР-9075 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Зозулі Володимиру Леонідовичу на просп. Перемоги, 142 у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі соціально-побутового призначення».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-25622 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради



(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Марченко Р. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.1.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26196
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Пелиху Олександру 
Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у 
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування нежитлового приміщення (магазину)». 
(ПР-9154 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Пелиху Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у 
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлового приміщення (магазину)».

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я ., Зубко Ю. Г., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

по



11.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні 
особи):

11.2.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25491
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки житлово-будівельному 
кооперативу «Дніпрові хвилі» на вул. Ентузіастів, 47 у 
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку». 
(ПР-9017 від 23.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 під час голосування було прийнято рішення перенести 
розгляд питання.

Земельна ділянка площею 0,36 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Непоп В. І., Харченко О. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «Дніпрові хвилі» на вул. Ентузіастів, 47 у 
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку» за умови заміни у  пункті 1 проекту 
рішення слів «в постійне користування» словами «у власність» за 
пропозицією депутата Непопа В. І.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.2.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26187
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «Завод «Маяк» на просп. Московському, 8 в 
Оболонському районі м. Києва для реконструкції та 
обслуговування адміністративно-виробничої будівлі». 
(ПР-8987 від 19.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення перенести розгляд цього питання 
та запросити заявника.



Земельна ділянка площею 0,33 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» на 
просп. Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції 
та обслуговування адміністративно-виробничої будівлі».

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

Балицька О. С., Банас Д. АГ., Баленко І. АГ., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.2.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотанняК-25022
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Гамарника, 28г» на 
вул. Гамарника, 28-г в Оболонському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку та прибудинкової території».
(ПР-8911 від 16.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд цього 
питання.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гамарника, 28г» на 
вул. Гамарника, 28-г в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової 
території».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-25022 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

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

Балицька О. С Б а н а с  Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я.,
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Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.2.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25729
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» 
на вул. Госпітальній, 4а у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування прибудови 
адміністративно-побутового комплексу ГК «Русь». 
(ПР-8976 від 18.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 
15.03.2016рішення не набрало голосів.

Земельна ділянка площею 0.40 га -  в оренду на 5 років.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні 
програми» на вул. Госпітальній, 4а у Печерському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування прибудови адміністративно-побутового 
комплексу ГК «Русь».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.2.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25846
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Заглінському 
Володимиру Григоровичу на площі Вокзальній, 5 у 
Солом’янському районі м.Києва для обслуговування та 
експлуатації будівлі адміністративно-офісно- 
торговельного та громадського призначення».
(ПР-8630 від 03.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та
землекористування від 01.03.2016 - прийнято рішення 
зняти питання та направити на розгляд постійної



комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом 
з протоколу №9 засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики (№08/286-105 від 18.03.2016). 
Згідно з витягом з протоколу постійна комісія 
підтримала проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,05 га -  в оренду на 1 рік.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Заглінському Володимиру Григоровичу на площі Вокзальній, 5 у 
Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівлі 
адміністративно-офісно-торговельного та громадського призначення».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-25846 на розгляд постійних комісій Київської міської 
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

4. Повернутись до розгляду цього питання після надходження витягу 
з протоколу засідання постійної комісій Київської міської ради з питань 
транспорту, зв'язку та реклами та відповіді від Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою):

11.3.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25561
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Енранзалізобетон» у
пров. Заводському 1 в Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування



торговельно-бізнесового комплексу з об'єктами 
соціально-побутового призначення».
(ПР-9244 від 17.03.2016)

Земельна ділянка площею 1,1326 га. Проектом рішення передбачено: надати 
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки у пров. Заводському 1 в Дарницькому районі м. Києва, яка 
перебуває в оренді до 20.11.2022 року.

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

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Енранзалізобетон» у 
пров. Заводському 1 в Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування торговельно-бізнесового комплексу з 
об'єктами соціально-побутового призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» -  немає,
«утрималось» -  1 (Михайленко В .О.)

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

11.3.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26194
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Лін Беккер» на
вул. Молодогвардійській, 22 у Солом'янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування комплексу 
адміністративно-виробничих будівель і споруд».
(ПР-9242 від 17.03.2016)

Земельна ділянка площею 1,2121 га. Проектом рішення передбачено: надати 
згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки на вул. Молодогвардійській, 22 у Солом'янському районі 
м. Києва, яка перебуває в оренді до 08.06.2051 року.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Лін Беккер» на 
вул. Молодогвардійській, 22 у Солом'янському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування комплексу адміністративно-виробничих 
будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні/комунальні 
установи):

11.4.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25178
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації на вул. Волго-Донській, 21-а 
(вул. Бориспільська, 28/1) у Дарницькому районі 
м. Києва для реконструкції дошкільного навчального 
закладу».
(ПР-9233 від 14.03.2016)

Земельна ділянка площею 1,18 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Волго- 
Донській, 21-а (вул. Бориспільська, 28/1) у Дарницькому районі м. Києва для 
реконструкції дошкільного навчального закладу».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26527
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації на вул. Академіка Курчатова, 5 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку». 
(ПР-9374 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,63 га -  у постійне користування.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Академіка 
Курчатова, 5 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Марченко Р. В 

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали,

11.4.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26528
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації на вул. Академіка Курчатова, 36 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку». 
(ПР-9373 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,88 га -  у постійне користування.

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Академіка 
Курчатова, 36 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26525
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації на вул. Мілютенка, 23 а у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку з підземним 
паркінгом та об'єктами соціально-побутового 
призначення».
(ПР-9372 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,62 га -  у постійне користування.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Мілютенка, 23 
а у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами 

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25741
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок Службі автомобільних доріг у Київській області 
на автомобільній дорозі М-06 Київ - Чоп км 15+668 у 
Святошинському районі м. Києва для розміщення 
транспортної розв'язки в різних рівнях».
(ПР-9165 від 01.03.2016)

Земельні ділянки площами 0,98 га, 1,18 га, 2,79 га, 0,68 га, 1,75 га, 0,10 га, 
0,99 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Агеєва В. В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Службі 
автомобільних доріг у Київській області на автомобільній дорозі М-06 Київ - 
Чоп км 15+668 у Святошинському районі м. Києва для розміщення 
транспортної розв'язки в різних рівнях».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-25741 на розгляд постійних комісій Київської міської 
ради:

- з питань транспорту, зв'язку та реклами;
- з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з 

протоколів засідань постійних комісій Київської міської ради з питань 
транспорту, зв'язку та реклами та з питань екологічної політики.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.



11.4.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26221
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки державному підприємству «Антонов» на 
просп. Перемоги, 896 у Святошинському районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації існуючого 
будинку для приїжджих».
(ПР-9096 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Антонов» на просп. Перемоги, 896 у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
існуючого будинку для приїжджих».

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

Балицька О. С., Банас Д. М Б а л е н к о  І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25596
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству «Антонов» на
вул. Генерала Вітрука, За у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд ДНЗ №266».
(ПР-9169 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,39 га -  у постійне користування.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Антонов» на вул. Генерала Вітрука, За у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд ДНЗ №266».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Баленка І. М. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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



ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Марченко Р. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25595
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки державному підприємству «Антонов» на 
вул. Академіка Туполєва, 5а у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд гуртожитку №2».
(ПР-9123 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,22 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 5а у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд гуртожитку №2».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М Б р о д с ь к и й  В. Я  
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25594
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки державному підприємству «Антонов» на 
вул. Академіка Туполєва, 3 у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд ДНЗ №229».
(ПР-9155 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,92 га -  у постійне користування.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 3 у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд ДНЗ №229».



2. Створити робочу групу у  складі депутатів Картавого І. Л., 
Римаренка С. Г., Баленка І. М. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25593
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки державному підприємству «Антонов» на 
вул. Депутатській, 7 у Святошинському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
гуртожитку №3».
(ПР-9160 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,32 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Антонов» на вул. Депутатській, 7 у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд гуртожитку №3».

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

Балицька О. С.у Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25504
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству «Святошинське 
лісопаркове господарство» на Гостомельському шосе 
(від КП 3, 2 км, примикає до лісового кварталу 22 
Київського лісництва Святошинського лісопаркового 
господарства) у Святошинському районі м. Києва для 
ведення лісового господарства».
(ПР-9100 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у постійне користування.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» на 
Гостомельському шосе (від КП З, 2 км, примикає до лісового кварталу 22 
Київського лісництва Святошинського лісопаркового господарства) у 
Святошинському районі м. Києва для ведення лісового господарства».

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

Балицька О. С , Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25505
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству «Святошинське 
лісопаркове господарство» у кварталі 89 
Святошинського лісництва Святошинського
лісопаркового господарства (напроти туристичного 
комплексу «Пролісок» на просп. Перемоги, 139) у 
Святошинському районі м. Києва для ведення лісового 
господарства».
(ПР-9099 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,20 га -  у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» у 
кварталі 89 Святошинського лісництва Святошинського лісопаркового 
господарства (напроти туристичного комплексу «Пролісок» на 
просп. Перемоги, 139) у Святошинському районі м. Києва для ведення 
лісового господарства».

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О М е л і х о в а  Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.4.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-16961
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення



проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству "Київський 
метрополітен", приватному підприємству "ДІАНА В", 
товариству з обмеженою відповідальністю "НАДІЯ-Н" 
та приватному підприємству "ОЛЬГА+М" на 
просп. Перемоги, 48 у Шевченківському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації вестибюлю станції 
метро "Шулявська" та закладу громадського харчування 
"ДІАНА В", "НАДІЯ-Н", "ОЛЬГА+М"».
(ПР-9068 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,20 га - в оренду на 10 років.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству "Київський метрополітен", приватному 
підприємству "ДІАНА В", товариству з обмеженою відповідальністю 
"НАДІЯ-Н" та приватному підприємству "ОЛЬГА+М" на просп. Перемоги, 48 
у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 
вестибюлю станції метро "Шулявська" та закладу громадського харчування 
"ДІАНА В", "НАДІЯ-Н", "ОЛЬГА+М"».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-16961 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

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

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):

11.5.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26046



Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Бондаренко Тетяні Віталіївні у 
пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».
(ПР-9166 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Бондаренко Тетяні Віталіївні у пров. Залежному у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки відповідно до витягу з 
містобудівного кадастру №2822/0/12/12-03-14 від 25.03.2014 земельна 
ділянка відноситься до озеленених територій, що резервуються.

2. Повернути справу-клопотання К-26046 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):

11.6.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22370
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу 
на вул. Шевченка, 11-ж у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».
(ПР-8949 від 17.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 питання знято для додаткового вивчення робочою  
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано відмовити у
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наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою відповідно 
до частини третьої статті 24 ЗУ  «Пуо регулювання 
містобудівної діяльності».

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу на вул. Шевченка, 11-ж у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», враховуючи рекомендації, 
викладені у  протоколі засідання робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 
від 29.03.2016).

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

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

11.6.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23151
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Лещуку Юрію Павловичу на 
вул. Садовій, 73-а, діл. 236-а у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення колективного садівництва».
(ПР-8842 від 15.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 питання знято для додаткового вивчення робочою  
групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. № 27 від 29.03.2016), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,03 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації, викладені у протоколі засідання робочої 
групи 25.03.2016 (реєстр. №27 від 29.03.2016) підтримати проект рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Лещуку Юрію Павловичу на вул. Садовій, 
73-а, діл. 236-а у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 
садівництва».



ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Марченко Р. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.6.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25612
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на 
вул. Національної Гвардії, 27-а у Деснянському районі 
м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8593 від 29.01.2016)

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 
01.03.2016,15.03.2016. 22.03.2016рішення не прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  для ведення садівництва.

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

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - підтримати проект рішення; 
друга -  відхилити проект рішення.

1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у 
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9, «проти» -  немає,
«утрималось» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.). 

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення, 
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо 
відхилення проекту рішення.

2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у 
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва» за пропозицією 
депутата Київської міської ради Назаренка В. Е..



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

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М, 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято

11.6.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24207
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Неверовській 
Надії Вікторівні на вул. Садовій, 3-а у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд». 
(ПР-8449 від 22.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
16.02.2016 прийнято рішення зняти питання для вивчення 
робочою групою.
На засіданні робочої групи справу-клопотання К-24207розглядали 
разом зі справою-клопотанням К-24421, оскільки в матеріалах 
сформованих справ йдеться про одну земельну ділянку.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання робочої групи від 14.03.2016 (реєстр. №22 
від 18.03.2016), відповідно до якого постійній комісії 
рекомендовано відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проектів землеустрою гр. Неверовській Н.В. та гр. 
Прохоренку О.М., оскільки заявники не дійшли згоди щодо 
поділу зазначеної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання від 14.03.2016 (реєстр. №22 від 18.03.2016), відхилити проект 
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Неверовській Надії Вікторівні на 
вул. Садовій, 3-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» оскільки 
на відведення зазначеної земельної ділянки подано клопотання 
гр. Прохоренко О. М. та заявники не дійшли згоди щодо поділу зазначеної 
земельної ділянки.

2. Повернути справу-клопотання К-24207 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.



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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали,

11.6.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24421
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Прохоренку 
Олексію Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд».
(ПР-8522 від 26.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від
16.02.2016 прийнято рішення зняти питання для вивчення 
робочою групою.
На засіданні робочої групи справу-клопотання К-24207 

розглядали разом зі справою-клопотанням К-24421, оскільки в 
матеріалах йдеться про одну земельну ділянку.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 

робочої групи від 14.03.2016 (реєстр. №22 від 18.03.2016), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано відмовити у 
наданні дозволу на розроблення проектів землеустуою гр. 
Невеповській Н.В. та гр. Прохоренку О.М.. оскільки заявники не 
дійшли згоди щодо поділу зазначеної земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у  протоколі 
засідання від 14.03.2016 (реєстр. №22 від 18.03.2016), відхилити проект 
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Прохоренку Олексію 
Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», оскільки на відведення зазначеної земельної ділянки подано 
клопотання громадянкою Неверовською Н. В. та заявники не дійшли згоди 
щодо поділу зазначеної земельної ділянки.

2. Повернути справу-клопотання К-24421 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Харченко О. В Марченко Р. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. /., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.7. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок):

11.7.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26106
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру 
Володимировичу у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».
(ПР-9172 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В М а р ч е н к о  Р. В., 

Балицька О. С , Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

12. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих 
груп) - матеріали додаються.

12.1. СЛУХАЛИ: Розгляд звернення депутата Київської міської ради
О. Пабата №08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715 
від 03.02.2016) з проханням розібратися в ситуації, яка 
виникла з приводу частини земельної ділянки Київського 
міського клінічного онкологічного центру за адресою: 
вул. Верховинна, 69 Святошинського району м. Києва 
(стосується кадастрової справи А -18496) - матеріали 
додаються.



З урахуванням витягу з протоколу №10 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту від 16.03.2016, відповідно 
до якого прийнято рішення підтримати звернення 
депутата Київської міської ради О. Пабата 
№08/279/08/515-280 від 03.02.2016.

(лист О. П абат а з  додат ками № 08/279/08/515-280  від 03 .02 .2016 (вх. 
№ 08/1715  від 03.02.2016), витяг з  прот околу № 1 0  засідання пост ійної 
ком ісії К и ївської м іськ о ї р а д и  з  питань охорони зд оров 'я т а соціального  
захист у від 16 .03.2016 - на 15-т и арк.)

Розгляд звернення депутата Київської міської ради О. Пабата №08/279/08/515-280 
від 03.02.2016 (вх. №08/1715 від 03.02.2016) з проханням розібратися в 
ситуації, яка виникла з приводу частини земельної ділянки Київського 
міського клінічного онкологічного центру за адресою: вул. Верховинна, 69 
Святошинського району м. Києва перенесено на наступне засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування у  зв'язку з відсутністю кворуму.

12.2. СЛУХАЛИ: Розгляд листа представників мешканців будинків по
вул. В. Дубініна, 4, вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя 
Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка, 3 від 10.02.2016 вх. 
№08/КО-1359 з проханням вжити заходи щодо припинення 
будівництва на вул. В. Дубініна, 2 літера А у Голосіївському 
районі м. Києва та розгляд листа адвоката Громова С. М. від
01.03.2016 вх. №08/3497 щодо незаконного будівництва на 
вул. В. Дубініна, 2-А - матеріали додаються.

З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 09.03.2016 вх. №057021-4377.

З урахуванням листа Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 09.03.2016 
вх. №055-2072.

(лист представників мешканців будинків по вул. В. Дубініна, 4, 
вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка,
З від 10.02.2016 вх. №08/КО-1359, листа адвоката Громова С. М. від
01.03.2016 вх. №08/3497, лист Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 09.03.2016 вх. №057021-4377, лист 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09.03.2016 вх. №055-2072 -н а  19-ти арк.)

Розгляд листа представників мешканців будинків по вул. В. Дубініна, 4, 
вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка, 3 від



10.02.2016 вх. №08/КО-1359 з проханням вжити заходи щодо припинення 
будівництва на вул. В. Дубініна, 2 літера А у Голосіївському районі м. Києва 
та розгляд листа адвоката Громова С. М. від 01.03.2016 вх. №08/3497 щодо 
незаконного будівництва на вул. В. Дубініна, 2-А перенесено на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю кворуму.

12.3. СЛУХАЛИ: Розгляд листа заступника голови виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) П. Пантелеєва від 09.03.2016 №003-424 
(вх. №08/4060 від 12.03.2016) з проханням надати прізвище, 
ім’я по батькові та контактні телефони депутатів та 
посадових осіб, які будуть приймати участь у роботі комісії 
Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків - матеріали додаються.

(лист від 09.03.2016 №003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) - на 2-х 
арк.).

Розгляд листа заступника голови виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) П. Пантелеєва від 09.03.2016 
№003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) з проханням надати прізвище, ім’я 
по батькові та контактні телефони депутатів та посадових осіб, які будуть 
приймати участь у роботі комісії Київської міської ради із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків перенесено на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю кворуму.

12.4. СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів від
25.02.2016 №05707-3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016) 
стосовно питання ПАТ «Компанія Катран», а саме про 
внесення змін до договору оренди земельних ділянок на 
вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва від
17.06.2008 №72-6-00520 (зі змінами) - матеріали
додаються.

(лист з додатками до нього від 25.02.2016 №05707-3637 
(вх. №08/3456 від 29.02.2016) - на 36-ти арк.).

Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.02.2016 
№05707-3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016) стосовно питання ПАТ 
«Компанія Катран», а саме про внесення змін до договору оренди земельних 
ділянок на вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва від
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17.06.2008 №72-6-00520 (зі змінами) перенесено на наступне засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування у  зв'язку з відсутністю кворуму.

12.5. СЛУХАЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради
Кримчака С. О. від 16.03.2016 №08/279/198786
(вх. №08/4287 від 16.03.2016) стосовно корегування меж 
ДПТ мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі 
м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 13.11.2013 №518/10006 «Про затвердження міської 
програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві» (в частині ДПТ мікрорайону 
Жуляни в Солом’янському районі м. Києва та ДПТ 
обмеженої проспектом Глушкова) - матеріали додаються.

(лист від 16.03.2016 №08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016) - 
на 4-х арк.).

Розгляд листа депутата Київської міської ради Кримчака С. О. від 16.03.2016 
№08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016) стосовно корегування меж 
ДПТ мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі м. Києва та внесення 
змін до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 №518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві» (в частині ДПТ мікрорайону Жуляни в 
Солом’янському районі м. Києва та ДПТ обмеженої проспектом Глушкова) 
перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю кворуму.

12.6. СЛУХАЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради
Богатова К. В. від 17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. 
№08/0-3644 від 24.03.2016) щодо розгляду заяви члена ГО 
«Фонд інвалідів Чорнобиля Оболонського району» 
Обертинського Миколи Івановича - матеріали додаються.

(лист від 17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. № 08/0-3644 від
24.03.2016) - на 3-х арк).

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради
Богатова К. В. від 17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. №08/0-3644 від
24.03.2016) щодо розгляду заяви члена ГО «Фонд інвалідів Чорнобиля 
Оболонського району» Обертинського Миколи Івановича перенесено на 
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю кворуму.



12.7. СЛУХАЛИ: Розгляд листа голови правління садово-дачного
кооперативу «ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх.
№08/4488 від 18.03.2016) Ярмолицького М. А. стосовно 
оформлення в оренду земельної ділянки, яку експлуатує 
СДК «ЕНТУЗІАСТ» - матеріали додаються.

(лист. 18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016) з додатками - на 
4-х арк).

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа голови правління садово-дачного кооперативу 
«ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016)
Ярмолицького М. А. стосовно оформлення в оренду земельної ділянки, яку 
експлуатує СДК «ЕНТУЗІАСТ» перенесено на наступне засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування у  зв'язку з відсутністю кворуму.

12.8. СЛУХАЛИ: Затвердження протоколу засідання робочої групи від
23.03.2016 (реєстр. №26 від 29.03.2016), створеної
24.12.2015 на засіданні постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для додаткового вивчення інформації, 
викладеної в листі представників громадськості 
Дарницького району («Орхідея-3») від 15.12.2015 
(вх. №08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо ситуації, яка 
склалася навколо земельних ділянок обслуговуючого 
кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» у 
мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва - 
матеріали додаються.

(протокол засідання робочої групи від 23.03.2016 (реєстр. № 26 від
29.03.2016), створеної 24.12.2015 - на 2-х арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд протоколу засідання робочої групи від 23.03.2016 (реєстр. 
№26 від 29.03.2016), створеної 24.12.2015 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для додаткового вивчення інформації, викладеної в листі 
представників громадськості Дарницького району («Орхідея-3») від
15.12.2015 (вх. №08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо ситуації, яка склалася 
навколо земельних ділянок обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний 
кооператив «Орхідея-3» у мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі м. 
Києва перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування у  зв'язку з відсутністю кворуму.

12.9. СЛУХАЛИ: Розгляд звернення депутата Київради В. Михайленка від
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29.03.2016 №08/279/08-064-88 (вх. №08/5388 від 30.03.2016) 
щодо самовільного будівництва на земельних ділянках за 
адресами вул. Малоземельна, 75, вул. Малоземельна, 75в, 
вул. Малоземельна, 756, вул. Малоземельна, 75 д, 
вул. Малоземельна, 75г та на розі вул. Зарічної та 
вул. Малоземельної (біля затоки р. Дніпро) в Дарницькому 
районі м. Києва - матеріали додаються.

(звернення депутата Київради В. Мнхайленка від 29.03.2016 
№08/279/08-064-88 (вх. №08/5388 від 30.03.2016) - на 3-х арк).

УХВАЛИЛИ: Розгляд звернення депутата Київради В. Михайленка від 29.03.2016 
№08/279/08-064-88 (вх. №08/5388 від 30.03.2016) щодо самовільного 
будівництва на земельних ділянках за адресами вул. Малоземельна, 75, 
вул. Малоземельна, 75в, вул. Малоземельна, 756, вул. Малоземельна, 75д, 
вул. Малоземельна, 75г та на розі вул. Зарічної та вул. Малоземельної (біля 
затоки р. Дніпро) в Дарницькому районі м. Києва перенесено на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування у  зв'язку з 
відсутністю кворуму.

12.10. СЛУХАЛИ: Затвердження протоколу засідання робочої групи від
24.03.2016 (реєстр. №30 від 01.04.2016), створеної
15.03.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для додаткового вивчення кадастрових 
справ А-18073, А-18074, А-18075, А-18076 -  матеріали 
додаються.

(протокол засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. №30 від
01.04.2016) - на 3-х арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд протоколу засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. 
№30 від 01.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для додаткового вивчення кадастрових справ А-18073, 
А-18074, А-18075, А-18076 перенесено на наступне засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування у  зв'язку з відсутністю кворуму.

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

містобудування, архітектури та землекористування

13. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
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комісії Міщенка О.Г. щодо розгляду правового висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 01.04.2016 №08/230-627 до проекту рішення 
«Про затвердження детального плану території в межах 
просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського проспекту, 
Русанівського каналу в Дніпровському районі м. Києва» 
за поданням заступника голови КМДА О. Спасибка та в. о. 
директора Департаменту містобудування та архітектури 
Г. Бондар -  матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльност і К и ївської 
м іськ о ї р а д и  від 01.04.2016 № 08/230-627, проект ріш ення з  додатком, 
пояснювальною запискою т а матеріалами до проекту детального плану території, 
лист Д епарт амент у міст обудування т а архіт ект ури від  30 .03.2016 № 055- 
2889  на 36-ти арк.)

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
01.04.2016 №08/230-627 до проекту рішення «Про затвердження детального 
плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського 
проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському районі м. Києва» 
(відповідно до листа Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 30.03.2016 №055-2889 доопрацьовано та скориговано 
проектні матеріали детального плану території в межах просп. Возз’єднання, 
залізниці, Броварського проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському 
районі м. Києва, відповідно до протоколу засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
від 22.03.2016 №7).

2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  1 (Петровець О. Ф.), «утрималось» -  4 
(Картавий І. Л., Балицька О. С., Бродський В. Я., Назаренко В. Е .,). 

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Банас Д. М., 
Кримчак С. О., Меліхова Т. Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

14. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Міщенка О. Г. щодо розгляду правового 
висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 05.04.2016 №08/230-655 до проекту 
рішення «Про затвердження детального плану території в 
межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська,



Московський просп., Набережно-Рибальська, залізнична колія 
в Оболонському районі м. Києва» - матеріали додаються.

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 05.04.2016 №08/230-655 -  на 3-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, першого 
заступника голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Кісільова І. П. відхилити зауваження, викладені у  
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 05.04.2016 №08/230-655 до проекту рішення «Про 
затвердження детального плану території в межах вулиць Вербова, 
Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська, 
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва».

2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового 
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття 
остаточного рішення.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С , 
Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

15. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії з питань містобудування, . архітектури та 
землекористування Петровця О. Ф. щодо розгляду листа 
голови правління ГО «Лівобережно-Слобідська Рада» від
05.04.2016 вх. №08/5723 щодо вжиття заходів для 
забезпечення будівництва автомобільної дороги між 
Микільською Слобідкою та Лівобережним масивом -  
матеріали додаються.

(лист голови правління ГО «Лівобережно-Слобідська Рада» від
05.04.2016 вх. №08/5723 -  на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома лист голови правління ГО «Лівобережно- 
Слобідська Рада» від 05.04.2016 вх. №08/5723 щодо вжиття заходів для 
забезпечення будівництва автомобільної дороги між Микільською Слобідкою 
та Лівобережним масивом.

2. Звернутись до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для отримання інформації щодо містобудівної оцінки 
земельної ділянки та її функціонального призначення, відповідно до



Генерального плану м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 28.03.2002 №370/1804.

3. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
отримання інформації щодо оформленого права користування земельною 
ділянкою, а також її фактичного стану та використання земельної 
ділянки землекористувачем.

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

Балицька О. С., Банас Д. М., Баленко І. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Голова комісії

Секретар комісії

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий

Вик.: Осадча М. (044)202 70 37



В цьому документі 
пронумеровано та прошито 137 
сторінок.

Голова пост ійнакком ісїї 
К иївської місьтоурГри з  питань 
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О. Г. Міщенко
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