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  <---   23 Июля  10 ч 22 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, прошу реєструватись, займати свої 

робочі місця!  

Реєстрація. 

Шановні колеги! Зареєстровано в залі 62 депутати, кворум є. 

Оголошую пленарне засідання ІІІ сесії Київської міської ради УІІ 

скликання відкритим! Пропоную виконати Державний Гімн! 

(Звучить Державним Гімн України). 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 25 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Слава Україні! 

З зали: Героям слава! 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! На пленарному засіданні присутній в 

нас у гостях народний депутат України Борислав Береза і представник 

Верховної Ради Андрій Тарасюк.  

Товариство! Дозвольте за традицією привітати іменинників, що 

відсвяткували свій день народження за цей період між пленарними 

засіданнями. 

Руслан Андрійко, наш колега, відсвяткував свій день народження. Ми 

його вітаємо! Бажаємо здоров"я, миру (оплески). Передайте йому, будь 

ласка, коли він прийде. Я так розумію, ще святкує, мабуть.  

Товариство, шановні депутати! Перед тим, як перейти до розгляду, я 

вам нагадую, що в нас 24-го серпня, тобто завтра, буде 25-а річниця дня 

підняття українського прапору саме в місті Києві. Це було зроблено ще до 

того, як це було, відбувалось по всій Україні. Тому завтра урочиста частина 

відбудеться о 10-ій годині перед будівлею Київради. Я запрошую всіх 

депутатів бути присутніми. Будуть присутні, в тому числі саме ті депутати, 

які це зробили 25 років тому, тому є пропозиція підтримати, о 10-ій годині, 

а об 11-ій, мабуть, продовжимо роботу нашого пленарного засідання, якщо 

сьогодні не вкладемось в графік.  

Пропоную перейти до затвердження порядку денного! Всі ви з ним 

ознайомлені, колеги. Відповідно він опрацьований, всі проекти рішень, які 

до нього, в проект вже включені відповідно до Регламенту Київської 

міської ради. 

Станом на цю хвилину до розгляду пропонуються 163 питання, з яких 

29 загальних питань, 33 питання власності і 100 питань землекористування 

та містобудування, плюс одне питання в розділі "різне".  

На Погоджувальній раді вчора обговорювались з колегами, членами 
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Погоджувальної ради, потенційні проекти рішень, які будуть сьогодні так 

само пропонуватись до розгляду як невідкладні, їх так само близько 20-ти. 

Зараз в залежності від того, як готовий проект, колеги, вони так само 

будуть пропонуватися для включення до порядку денного.  

Тому я пропоную зараз підтримати пропозицію та затвердити цей 

порядок денний як за основу, а далі будемо займатись його наповненням.  

Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити цей порядок денний і 

прийняти його за основу, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Колеги! Я прошу записуватись тих, хто бажає ставити запитання і 

пропозиції вносити про включення до порядку денного, після того ми 

будемо обговорювати питання зняття з розгляду. Таким чином його 

сформуємо і вже тоді будемо його розглядати в цілому. 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 28 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Після затвердження порядку денного ми поставимо питання на виступ 

для гостей обов"язково. 

Записались, будь ласка, колеги.  

Клюс Олександр Васильович, включіть мікрофон! 

Клюс О.В.: Шановний Олексій Юрійович! Прошу внести в порядок 

денний як невідкладне питання "Про створення комунального 

некомерційного підприємства "Київський міський медичний центр 

"Академія здоров'я людини".  

Це питання пройшло повністю всю процедуру, на Погоджувальній раді 

знайшло підтримку. Тому прошу внести його в порядок денний.  

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, є пропозиція включити цей проект 

рішення, він узгоджений, в тому числі на Погоджувальній раді. Прохання 

підтримати! 

Хто за таку пропозицію щодо включення до порядку денного, прошу 

визначатись. Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

За - 72, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Наступний, будь ласка, Вовченко Олександр, "Радикальна партія 

Ляшка"! Включіть мікрофон Олександру Вовченку, будь ласка! Олександр, 

у вас карточка зареєстрована, світиться? А можна вас попросити... А, є, 

будь ласка! 

Вовченко О.Л.: Шановні колеги! Відповідно до положень статті 24 

Закону України "Про статус депутатів" мною було проведено перевірку 

щодо розмірів премій та інших додаткових виплат директорів 

департаментів Київської міської державної адміністрації та їх заступників. 
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Під час перевірки були виявлені факти щодо місячних нарахувань 

премій та матеріальної допомоги, які в п"ятикратному і більше розмірі 

перевищують посадові оклади вказаних працівників КМДА. 

Прошу вас доповнити порядок денний пленарного засідання 

невідкладним питанням, доповідь, "Про результати перевірки розмірів 

премій та інших додаткових виплат керівників КМДА та їх заступників" та 

пропозиція щодо обмеження премій. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пане Олександр, у мене уточнююче запитання. Для 

того, щоб включити до порядку денного вашу пропозицію, треба трошечки 

тоді більш деталей. 

У вас є проект рішення з цього приводу? Ви готували якийсь проект 

рішення?  

Вовченко О.Л.: Це доповідь, надання інформації депутатам і надання 

пропозицій, тобто вимога протокольного доручення щодо оформлення 

обмеження премій надалі.  

Резніков О.Ю.: Тобто я правильно зрозумів, ніяких проектів рішень ви 

не готували?  

Ви сказали, що це результати перевірки. Хто призначав цю перевірку, 

уточніть? Це якась тимчасова контрольна комісія була створена, чи вам 

хтось давав таке доручення? Уточніть для залу, будь ласка! 

Включіть мікрофон Вовченку, щоб він дав відповідь на запитання.  

Вовченко О.Л.: Перевірка була 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 31 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

здійснена мною на підставі інформації, наданої, на підставі офіційної 

інформації, наданою директорами департаментів Київської міської 

державної адміністрації.  

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Тобто я правильно розумію, що це ваша 

власна ініціатива як депутата Київської міської ради. Ви самі провели 

перевірки і хочете повідомити сесійній залі, відповідно поділитися своєю 

інформацією. Правильно? Зрозуміло. 

Товариство! Вношу пропозицію депутата Вовченка включити до 

порядку денного його доповідь в якості інформації щодо його власної 

перевірки за власною ініціативою питання нарахування премій 

працівникам виконавчого органу. Оскільки за нашим Регламентом усі 

інформації відносяться до розділу "різне", я уточнюю пропозицію і ставлю 

на голосування про включення інформації депутата Вовченка в порядок 

денний в розділ "різне". Хто за таку пропозицію, проти або утримався, 

прошу визначатися. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 39, проти  - 1. утр. - 8. Рішення не прийнято. 
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Наступна, будь ласка, Старостенко Ганна Вікторівна, "УДАР-

Солідарність"! 

Старостенко Г.В.: Шановні колеги! Прошу в якості невідкладного 

включити сьогодні до порядку денного проект рішення "Про затвердження 

статуту комунального навчального закладу "Навчально-виховний комплекс 

№141"Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва (дошкільний 

навчальний заклад - школа І ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій - 

технологічний ліцей)". 

Нам необхідно прийняти сьогодні таке рішення для того, щоб з 1-го 

вересня цей заклад, який зараз на реконструкції, але почне працювати, ми 

сподіваємось, вчасно, запрацював згідно з чинним статутом. Дякую! 

Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Шановне товариство, хто за включення цього 

проекту рішення до порядку денного, проти або утримався, прошу 

визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

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

Будь ласка, Святослав Кутняк, "Свобода", прошу! 

Кутняк С.В.: Доброго ранку, шановні кияни! Доброго дня, шановні 

колеги! Прошу включити до порядку денного проект рішення "Про відмову 

у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді Української православної церкви Московського 

патріархату для будівництва, експлуатації та обслуговування храмового 

комплексу на перетині вул. Багговутівської та вул. Овруцької". Питання 

дуже кричуще, резонансне. Боротьба триває вже більше 10-ти років, просте 

дуже питання. Зараз Українська православна церква Московського 

патріархату хоче знищити сквер в центрі мікрорайону Лук"янівка-Татарка і 

побудувати впритул до хрущовки 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 34 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

безпосередньо будинок. Є підписи мешканців, були громадські 

неодноразово обговорення. Прошу підтримати, зберегти легені міста 

Києва, раз і  назавжди поставити крапку в цьому питанні, зберегти зелені 

насадження. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ця пропозиція обговорювалась на 

Погоджувальній раді. Хто за те, щоб включити до порядку денного це 

питання, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Пане Святославе, у вас було два, здається, проекти чи один? Один, так. 
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Товариство, хто запис робить і можливо злітають, повідомили з 

апаратної, система ще от, вибачте, буксує, в серпні вона буде вже замінена, 

але записуйтесь ще раз тоді, якщо в когось... Вибачте за незручності 

технічні! 

Наступний, будь ласка, Окопний Олексій, "УДАР-Солідарність", 

прошу! 

Окопний О.Ю.: Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги! Прошу 

в порядку невідкладності внести підготовлений мною проект рішення "Про 

внесення змін до рішення Київради "Про заходи щодо збереження та 

реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві". 

Зазначений проект рішення пройшов всі відповідні комісії, 

підтриманий управлінням правового забезпечення та підтриманий на 

Погоджувальній раді.  

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування запропонований 

проект рішення щодо включення його в порядок денний. Прошу 

визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

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

Будь ласка, Бродський Олександр, позафракційний! 

Бродський О.Я.: Доброго ранку, шановні колеги! Прошу внести як 

невідкладні два ідентичні проекти рішень: "Про порушення перед 

Комітетом Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики та 

спорту клопотання про присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Боднару Максиму Олександровичу" і такий самий ідентичний - Янзюку 

Олександру Івановичу.  

Невідкладність аргументую тим, що дана премія присуджується до Дня 

Незалежності, то цим  обмежено час, тому прошу підтримати. 

Резніков О.Ю.: Колеги, по черзі будемо голосувати. Згідно з 

процедурою спочатку перший проект рішення, який пропонується 

Олександром Бродським, стосується звернення до Верховної Ради 

стосовно Боднара Максима. 

Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу, 

визначатись! 

  

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 37 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 79, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

І друге вношу, ставлю на голосування пропозицію Олександра 

Бродського щодо внесення до порядку денного порушення перед 
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Верховною Радою клопотання щодо Янзюка Олександра Івановича. Прошу 

визначатись, голосуємо! Хто за включення до порядку денного? 

Голосування: 

За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступний, будь ласка, Марк Гресь! "Радикальна партія", будь ласка! 

Гресь М.В.: Панове! Є премія за виконану працю, а є хабар у вигляді 

премії. Я не буду огульно звинувачувати всю КМДА у злодійській 

бездіяльності і навіть у просто бездіяльності. Але ми всі чудово знаємо, що 

більшість чиновників заслуговують не премій, а штрафів. Проте їх 

щомісячно преміюють  баснословними цифрами і під кожним з цих 

документів стоїть підпис мера. 

Я розумію, що більшість хоче вигородити нашого Київського голову і 

робить це трусливо, ... (нерозбірливо) проголосували б проти, але просто 

не голосувати. Це трусість! Я повторно прошу поставити до порядку 

денного заслуховування результатів розслідування мого однопартійця 

Олександра Вовченка. Ми будемо дивитись і знімати, хто є в залі, хто 

приймає участь у голосуванні, а хто ... 

Резніков О.Ю.: Утримався... А хто утримується, ви хотіли сказати.  

Шановні колеги, пропозиція зрозуміла. Ставлю на голосування 

пропозицію нашого колеги Марка Греся щодо включення до порядку 

денного інформації про власне розслідування депутата Вовченка. Ставлю 

на голосування пропозицію, хто за включення цієї інформації до порядку 

денного в розділі "різне". Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, 

прошу визначатись шляхом голосування. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 36, проти  - 1, утр. - 13. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Харченко Олександр, прошу! Відмова! 

Горбунов Ярослав, "УДАР-Солідарність", прошу! Відмова. 

Горбунов Я.В.: Ні, не відмова. 

Резніков О.Ю.: Не відмова. Прошу, Горбунов!  

Горбунов Я.В.: Шановні колеги! Я прошу підтримати внесення ... Сан 

Санич, а можна не ...  

Резніков О.Ю.: Пане Ярославе, вас чути на мікрофон, чути на ... Не 

звертайте уваги! 

Горбунов Я.В.: Шановні колеги! Прошу внести як невідкладний проект 

рішення "Про припинення комунального підприємства "Керуюча дирекція 

Дніпровського району" шляхом приєднання його до комунального 

підприємства по утриманню житлового господарства 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 40 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Дніпровського району". 
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Цей проект необхідно прийняти для оптимізації обслуговування 

житлово-комунального господарства Дніпровського району, тому що там 

зараз дуже складна ситуація, яку я поясню вже під час розгляду, а зараз 

прошу колег підтримати включення його до порядку денного. Дякую! 

(Шум у залі). 

Резніков О.Ю.: Я не винуватий, система. (Шум у залі). Шановні колеги, 

я прошу, зберігайте спокій! 

Я тільки що для тих, хто не чув, повторюю. Система збоїть. 

Тримайтесь, я всім дам слово, нікого не буду ображати. Погано працює 

система, це стара система, відновлена нами з вами з крихіток, частково тут 

є нові агрегати, а частково старі. Нові агрегати будуть в серпні місяці між 

пленарними засіданнями поставлені і я маю величезну надію, що наступні 

пленарні засіданні після того будуть фантастично проходити з точки зору 

технічної можливості.  

Якщо є підозри щодо дій головуючого, я з радістю готовий прийняти 

будь-які ваші зауваження під час засідання регламентної комісії. Будь 

ласка, звертайтесь всі, кому не подобаються дії або бездіяльність 

головуючого, або технічних служб.  

Бажаю вам гарного дня, натхнення та наснаги! 

Будь ласка, хто за пропозицію депутата Горбунова щодо включення до 

порядку денного цього проекту рішення, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступний Велімовський, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Велімовський А.Р.: Шановні колеги! На днях було дуже жорстоко 

побито відому громадську активістку, голову громадянського об"єднання 

"Давайте разом" Валентину Макарову. Там багато різних версій причин 

здійснення побиття.  

Я знаю ситуацію, що мер міста розмовляв з директором клініки, це 

лікарня швидкої допомоги, наразі Валентина повністю забезпечена всіма 

необхідними ліками.  

Але я хотів по можливості, я буду готувати запит до міліції, тому що 

міліція здається нічого не робить по цьому побиттю. Я би попросив у 

рамках цього запиту надати слово подрузі та соратниці Валентини Тетяні 

Андрійшиній.  

Дуже дякую! Якщо це можна буде зробити зразу першим під час 

розгляду запитів. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пане Анатолію, чи вірно я зрозумів, що ви просите 

дати згоду на виступ представника цієї побитої жінки під час вашого 

оголошення запиту в питанні порядку денного "депутатські запити та 

заяви".  

Велімовський А.Р.: Так. 
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  <---   23 Июля  10 ч 43 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Я обов"язково поставлю на голосування надання згоди. 

Єдине ж, ваше розуміння, після затвердження питань наповнення порядку 

денного та зняття ми перейдемо до виступів, у нас буде, ми будемо 

...(нерозбірливо) виступ народного депутата, який просить слово, і надання 

згоди. Я обов"язково ставлю це, єдине, з вашого дозволу, трішки пізніше 

поставлю на голосування. Дякую! 

Будь ласка, Левада Сергій, "УДАР-Солідарність"! 

Левада С.Я.: Шановний головуючий, шановні колеги! Прошу 

поставити в порядок денний як невідкладне про затвердження, проект 

рішення "Про затвердження детального плану території в межах проспекту 

Возз'єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка 

Шліхтера у Дніпровському районі". 

Насамперед це необхідно, так як згідно з статтею 24 Закону "Про 

регулювання містобудівної діяльності" будівництво та комплексні забудови 

території заборонені. Тому нам необхідно приймати детальні плани для 

того, щоб будівельна галузь столиці розвивалась і розвивалась соціальна 

інфраструктура, інженерна інфраструктура.  

Дякую! Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Шановне товариство, хто за включення цього проекту 

рішення до порядку денного, проти або утримався, прошу визначатись. 

Голосуємо! Обговорювалось на Погоджувальній раді. 

Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Євгеній Місюренко, "Радикальна партія", будь ласка! 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальна партія 

Олега Ляшка". 

Шановний головуючий, шановні колеги! Я прошу включити до 

порядку денного як невідкладне затвердження списку народних засідателів 

Голосіївського районного суду міста Києва.  

Дякую! Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Колеги, пропоную включити до порядку денного 

проект рішення щодо затвердження списку народних засідетелів, прошу 

визначатись. Прохання підтримати! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Тетяна Іванівна Меліхова, "Батьківщина", прошу! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги, в мене чотири проекти рішень 

як невідкладні, які пройшли погодження на Погоджувальній раді. 

Перше, це "Про перевірку обґрунтованості розміру оплати за 
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споживання теплової енергії за 1 кв.м для мешканців будинків без приладів 

обліку теплової енергії, а також забезпечення контролю за рівнем 

споживання теплової енергії". 

Даний проект рішення 

 

   

 

  <---   23 Июля  10 ч 46 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

за поданням ще пані Галушки і пана Велімовського, крім прізвища 

Меліхової. Прошу  підтримати!  

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування пропозицію щодо 

включення цього проекту рішення до порядку денного. Прошу 

визначатись, будь ласка! Підтримано Погоджувальною радою. 

Голосування: 

За - 79, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Тетяно Іванівно, продовжуйте! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! Прошу як невідкладне 

включити до порядку денного питання "Про звернення Київської міської 

ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо підвищення тарифів на комунальні послуги для 

населення". Це питання пройшло встановленим порядком комісію 

профільну, подається за поданням - Меліхова, Галушка, Велімовський. 

Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування пропозицію щодо 

включення цього проекту рішення до порядку денного. Прошу 

визначатись, будь ласка! 

Голосування: 

За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Продовжуйте, Тетяно Іванівно, будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Прохання підтримати внесення до 

порядку денного питання "Про припинення договору оренди земельної 

ділянки від 26.09.2007 №91-6-00706, укладеного між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю “ПАЛАРЄ” для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного будинку з 

соціальною сферою на вул.Овруцькій, 27 у Шевченківському районі 

м.Києва". Це за поданням тимчасової контрольної комісії, 20 депутатів 

Київради. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування цю пропозицію 

щодо  включення до порядку денного. Прошу визначатись, будь ласка!  

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Тетяно Іванівна, ще, будь ласка, у вас є пропозиції, я так розумію! 
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Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення, прохання підтримати, "Про розірвання договору оренди земельної 

ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю “ТОРГОВЕЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛ” від 

16.07.2007 

 

  

   

  <---   23 Июля  10 ч 49 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

№75-6-00351, на підставі рішення Київради від 24.05.2007 №537/119". 

Проект рішення ініційований тимчасовою контрольною комісією, 

підтриманий на прохання мажоритарного депутата Білича і звернення 

Святошинської районної державної адміністрації.  

Прохання поставити як невідкладне до порядку денного. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цю пропозицію 

щодо включення до порядку денного. Прошу визначатись, будь ласка! 

Голосування: 

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

Тетяна Іванівна, у вас ще? Так, будь ласка!  

Прошу, включіть мікрофон Меліховій! 

Меліхова Т.І.: Меліхова. 

Шановні колеги! На прохання і тимчасової контрольної комісії, і за 

поданням мажоритарного депутата пана Ганнохи є прохання поставити як 

невідкладне питання "Про надання статусу скверу земельній ділянці на 

вул. Сабурова, 16-в у Деснянському районі м. Києва". Як невідкладне. 

Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект рішення 

щодо його включення до проекту порядку денного. Прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 77, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Омельченко Олександр Олександрович! Олександр 

Олександрович, ви просили слово! Будь ласка! 

Омельченко О.О.: Поважна президія, шановні колеги, доброго дня вам!  

Олексій Юрійович! Я просив би поставити питання у сесійному 

режимі, яке я вчора обговорив на Погоджувальній раді, що всі невідкладні 

пропозиції розглядаються після виконання регламентних питань в тих 

розділах, до яких вони відносяться: земля, будівництво, загальні питання. 

Будь ласка! 

Резніков О.Ю.: Олександр Олександрович, я дуже дякую, дійсно, за 

нагадування.  

Шановні колеги, підтверджую, вчора на Погоджувальній раді ми 
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дійшли згоди, що всі питання, які порушуються, ставляться сьогодні як 

невідкладні, і ми з вами, якщо їх включаємо до порядку денного, вони 

будуть відповідно за своєю тематикою розміщені і розглядатись в порядку 

черговості в залежності від розділу. Якщо це розірвання договорів, значить, 

розділ 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 52 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

розірвання договорів, якщо питання власності, значить, відповідно 

розділ питання власності, якщо загальні, значить, питання загальні. 

Олександре Олександровичу, підтверджую і це роз"яснення даю всім 

депутатам, щоб було розуміння, що кожне невідкладне питання буде в 

порядку денному відповідно до своєї тематики мати свою черговість.  

Будь ласка, Андрійко Руслан, "Свобода", прошу! 

Андрійко Р.Ю.: Доброго дня! Руслан Андрійко, фракція "Свобода". 

Шановні депутати, шановний Олексію Юрійовичу! Прошу внести як 

невідкладний проект рішення "Про надання статусу бульварів чотирьом  

земельним ділянкам вздовж Кільцевої дороги та вулиці Лятошинського у 

Голосіївському районі м. Києва". Проект рішення пройшов усі  комісії - 

екологічну, власне, земельну. Також за поданням управління правового 

забезпечення проект рішення пройшов транспортну комісію. Враховані всі 

поправки, побажання, власне, всіх сторін, тому я прошу внести його як 

невідкладне і поставити на голосування. Дякую за підтримку! 

Резніков О.Ю.: Товариство, хто за те, щоб включити до порядку 

денного цей проект рішення, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 82, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Странніков Андрій! Включіть мікрофон! 

Странніков А.М.: Дякую! Андрій Странніков, "УДАР-Солідарність". 

Шановні колеги! Я прошу підтримати внесення до проекту  порядку 

денного кількох  проектів рішень Київської міської ради. 

Проект 1-ий, "Про звільнення ТОВ “Київський домобудівельний 

комбінат №1” від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва". Бюджетна комісія 

підтримала, зробила відповідне подання. Прошу підтримати і поставити на 

голосування! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування запропонований 

проект рішення щодо включення до порядку денного. Прошу визначатись! 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 67, проти  - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Наступний, Андрій Миколайович Странніков, будь ласка!  Не 
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виключайте мікрофон Страннікову! 

Странніков А.М.: Дякую! Шановний Олексію Юрійовичу, шановні 

колеги! Так само прошу внести до порядку денного проект рішення 

Київради "Про затвердження Положення про впровадження та 

експлуатацію в місті Києві пілотного проекту "Система електронних 

закупівель". Аналогічно проект пройшов усі процедури. Було отримано 

погодження Державної регуляторної служби, висновок відповідний. Прошу 

включити до порядку денного! 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування запропонований проект 

рішення щодо включення до порядку денного. Прошу підтримати. 

Голосуємо! 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 55 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка, Андрій Миколайович!  

Странніков А.М.: Так само прошу як невідкладний внести проект 

рішення Київської міської ради "Про розірвання договорів оренди ТОВ 

"Аквапарк" та створення на цій ділянці, поділ його на дві ділянки: на одній 

буде будівництво стадіону, на іншій - будівництво скверу і спортивно-

оздоровчого парку".  

Тобто це та ділянка, яка викликала великий протест мешканців, 

викликає протести мешканців протягом уже близько десятка років, на якій 

забудовник не може розпочати будівництво, тому він вирішив відмовитись 

від цієї ділянки, яка стоїть зараз захаращена і не впорядкована.  

Тому сьогодні ми розриваємо цей договір і створюємо сквер, і 

відповідний спортивний оздоровчий парк на цій території.  

Велике прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цю пропозицію 

щодо включення до порядку денного. Прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Андрій Миколайович, ще у вас є?  

Странніков А.М.: Все, дякую, більше проектів немає. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Білич, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Білич В.О.: Шановний головуючий, шановні колеги! Пропоную внести 

до порядку денного роботи нашого пленарного засідання проект рішення 

"Про звільнення комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" від 

сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури м. Києва". 

Мова йде про вартість інженерних мереж зовнішніх, збудованих на 
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вулиці Златоустівській. На цю вартість звільнити "Житлоінвестбуд-УКБ".  

Проект погоджений всіма, включно слухався вчора на Погоджувальній 

раді. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цю пропозицію 

щодо включення до порядку денного. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Черніков Олександр Михайлович, ви будете вносити те, що ви на 

Погоджувальній раді планували? Не будете? Я нагадую вам. 

Будь ласка, Місюренко Євгеній, поки Черніков готується, записався. 

Будь ласка, пропозиції. 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальна партія 

Олега Ляшка". 

Шановний Олексій Юрійович! Я пропоную внести в різне як 

невідкладне у зв"язку з ситуацією, яка складається навколо ринку біля 

станції метро "Лісова", заяву від голови постійної комісії з питань 

дотримання 

 

   

  <---   23 Июля  10 ч 58 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

законності, правопорядку і боротьби з корупцією. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Мова йде про бар "Кіото", я правильно розумію? 

Місюренко Є.В.: Так!  

Резніков О.Ю.: Товариство! Всі знають, що відбуваються не те, що 

неприємні, жахливі події. Тому є пропозиція підтримати, включити в різне 

доповідь керівника профільної комісії Євгенія Місюренка з цього приводу. 

Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію щодо включення до 

порядку денного в розділ "різне". Прохання підтримати! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 81, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Руслан Андрійко, прошу, ще одна пропозиція, я так розумію! 

Андрійко Р.Ю.: Дякую! Руслан Андрійко, фракція "Свобода". 

Прошу також внести зміни в черговість розгляду проектів рішень. Це 

саме поставити... 

Резніков О.Ю.: Пане Руслане, зупиніться, я перепрошую! Я готовий 

ставити на голосування черговість, давайте наповнимо, зняття, а потім 

черговість і виступи.  

Андрійко Р.Ю.: Добре, дякую! 

Резніков О.Ю.: Я обов"язково, повернемось! Дякую дуже за розуміння!  

Черніков Олександр Михайлович, прошу! 

Черніков О.М.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 19.6.2014 №10/10 “Про перелік та склад постійних комісій Київради VІІ 
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скликання”. Мова йде про обрання до постійної комісії з питань 

транспорту нашого колеги Бобровського.  

Резніков О.Ю.: Колеги! Ставлю на голосування цю пропозицію щодо 

включення до порядку денного. Прошу визначатись. 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Товариство, чи є пропозиції щодо наповнення порядку денного? Якщо 

немає, зараз переходимо до другого етапу - пропозицій щодо зняття з 

розгляду тих чи інших питань порядку денного. 

З вашого дозволу на правах головуючого я хочу вас поінформувати, що 

в нас у порядку денному є проект рішення в розділі "питання 

містобудування", пункт "загальні питання", "Про затвердження детального 

плану території в межах просп. Возз'єднання, залізниці, просп. 

Броварського,  Русанівського каналу у Дніпровському районі м. Києва".  

З цього приводу в нас уже було минулого разу зняття цього проекту з 

розгляду, оскільки були, виникли зауваження щодо того детального плану 

території і звинувачення в маніпуляціях.  

Міський голова дав доручення провести відповідну перевірку і 

провести спільні наради  з представниками громадськості, з ініціативною 

групою. Мені повідомив  керівник Департаменту профільного нашого з 

вами, містобудування та архітектури, Целовальник Сергій. 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 01 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Заява на моє ім"я наступного характеру, що зазначений детальний план 

території розроблений на підставі рішення Київської міської ради, разом з 

тим до департаменту надходять численні звернення фізичних, юридичних 

осіб, громадських організацій щодо внесення змін до проекту ДПТ.  

За результатами проведених особистих зустрічей з громадою 

Лівобережного масиву та Русанівки було запропоновано створити декілька 

робочих груп з мешканцями мікрорайону, що матимуть змогу надати свої 

пропозиції стосовно внесення змін до ДПТ безпосередньо його розробнику 

- товариству "Виробничо-технічна агенція" та в подальшому 

проконтролювати їх врахування. 

Враховуючи велике суспільне значення піднятих питань, значний 

набутий резонанс та відсутність узгодженого з громадськістю остаточного 

варіанту ДПТ, вносити питання його затвердження на пленарному 

засіданні Київської міської ради вважаю передчасним.  

Крім того, вчора в мене була зустріч з представниками ініціативних 

груп і вони повідомили, що в цьому детальному плані території 

передбачено проведення дороги там, де ми з вами як Київська міська рада 
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приймали рішення про створення парку Бикова, тобто це зелена зона і 

зелений сквер. Тобто згідно з інформацією від представників громадськості 

вже він не відповідає нами прийнятим рішенням.  

Тому на підставі цього клопотання я як головуючий вношу пропозицію 

щодо зняття з розгляду цього питання порядку денного і відповідно 

проведення подальшої перевірки, узгодження з громадськістю і приведення 

у відповідність цього детального плану території реаліям. 

Хто за таку пропозицію щодо зняття цього проекту рішення з порядку 

денного, проти чи утримався, прошу визначатись шляхом голосування. 

Ставлю на голосування щодо зняття. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 58, проти - 0, утр. - 1. Рішення не прийнято. 

Будемо проводити дискусію під час обговорення проекту за порядком. 

Наступні пропозиції щодо зняття.  

Будь ласка, Безпалий записався, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Безпалий О.І.: Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел в разделе 

питання містобудування та землекористування, пункт 7-й, 

надання/передача, і підпункт 12-й, "Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ГЛОРІЯ-

ТРЕЙД” земельної ділянки для реконструкції будівель - нежитлових 

приміщень на площі Дружби народів, 6 в Оболонському районі". 

Це мій мажоритарний округ. Это незаконное строительство. За фактом 

незаконного строительства в 2013 году было возбуждено управлением, 

районным управлением милиции уголовное дело. Эта земля, более того, 

относится к землям общего пользования. И согласно разрабатываемому 

Генеральному плану целевое назначение этой земли не меняется. Так что 

прошу снять этот вопрос с порядка денного. Спасибо! 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 04 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Наш колега депутат Безпалий 

пропозицію вніс щодо зняття з розгляду пункту 12-го, кадастрова справа Д-

7083, стосовно "Торгового дому "“ГЛОРІЯ-ТРЕЙД”, з розгляду на цьому 

пленарному засіданні. Він як мажоритарний депутат пояснив свою 

позицію, прохання визначатися шляхом голосування. Ставлю на 

голосування пропозицію щодо зняття з розгляду цього питання з порядку 

денного. Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Наступний, записався,  будь ласка, колега Петровець, прошу, 

позафракційний! 

Петровець О.Ф.: Шановні колеги! Я дуже прошу ще раз проголосувати 
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за питання зняття  "Про затвердження детального плану території в межах 

проспекту Возз'єднання, залізниці, проспекту Броварського". Люди 

сьогодні з 9-ої години там стоять. Це вже друга спроба внесення в нас по 

факту зараз не на засіданні цього питання. Люди доопрацьовували це, 

хотіли, щоб доопрацювали це питання. 

 Після першого разу, після зустрічі з мером їх запевнили, що питання 

буде доопрацьоване. Винні, хто там фактично намалював і нарисував той 

план, яким фактично зноситься власність людей, не покарані, не 

притягнуті, більше  того, він не доопрацьований, носиться в такому самому 

вигляді. І очевидні вже є речі, зокрема, і Целовальник на них наголошує. 

Давайте це питання знімемо, щоб зняти напругу, тому що люди стоять там 

зараз і вони готові, настроєні рішуче, щоб це питання знімалось. Власність 

ріжемо фактично! Прошу повторно проголосувати свідомо за це рішення!  

Резніков О.Ю.: Товариство! Є пропозиція щодо зняття з розгляду 

питання з порядку денного. Розділ "містобудування, землекористування", 

загальні питання, пункт 3-ій, стосовно детального плану територій 

проспекту Возз'єднання, залізниці, проспекту Броварського, Русанівського 

каналу у Дніпровському районі. Хто за те, щоб зняти з розгляду це питання 

з порядку денного, проти або утримався, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 53, проти  - 0, утр. - 0. Рішення не прийнято. 

Наступна Меліхова Тетяна Іванівна, "Батьківщина", будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Меліхова, "Батьківщина"! 

Фракція "Батьківщина" пропонує зняти з розгляду три питання 

порядку денного.  

Розділ "земля", 7-ий пункт, це надання,  

 

  

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 07 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

і підпункти 8, 9, 10, про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю "Будінвест-менеджмент" земельної ділянки на 

Трухановому острові, також комерційне підприємство "Атіка", теж 

Труханів острів.  

Резніков О.Ю.: Тетяна Іванівна, я вас дуже прошу, давайте по черзі, 

мені треба ставити на голосування, а я тоді ... 

Меліхова Т.І.: Добре.  

Значить, пункт 8 розділу 7, земельне питання. 

Резніков О.Ю.: Зараз, відкриваємо порядок денний. 

Меліхова Т.І.: Треба, щоб нумерували сторінки, буде легше 

орієнтуватись в порядку денному. 



18 

Резніков О.Ю.: Знайшли, "Будінвест-менеджмент", так? 

Меліхова Т.І.: Точно. 

Резніков О.Ю.: Кадастрова справа Д-3371. 

Меліхова Т.І.: Точно. Виїжджала вчора на Труханів острів тимчасова 

контрольна комісія по перевірки якраз проблем Труханового острова і всі 

засвідчили, що йде порушення Водного кодексу, порушення, не 

виконуються висновки екологічної інспекції. 

Прохання зняти. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю пропозицію щодо зняття цього 

проекту рішення з розгляду. Прошу визначатись! Голосуємо щодо зняття. 

Комісія вчора була на Трухановому острові. 

Голосування: 

За - 42, проти - 1, утр. - 3. Рішення не прийнято. 

Наступне, Тетяна Іванівна, будь ласка! 

Прошу, включіть мікрофон Меліховій! Наступне, Тетяна Іванівна. 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги, точно так же, Труханів острів. Це всі 

три земельні ділянки належать одному практично власнику, йде 

порушення, комісія працює, є пропозиція все ж таки зняти, поки комісія не 

закінчить свою роботу, повернутись завжди можемо.  

Питання, пункт 9 у розділі 7, земельне питання, "Про передачу 

приватному підприємству “Українське науково-виробниче комерційне 

підприємство “Атіка” земельної ділянки на Парковій дорозі, 3 (о. Труханів) 

у Дніпровському районі".  

Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, хто за таку пропозицію, щодо зняття, 

кадастрова справа Д-3371, стосується компанії ... Перепрошую, Д-3353, 

стосується компанії "Атіка". 

Хто за те, щоб зняти цю пропозицію, цей проект рішення з розгляду 

сьогодні на цьому пленарному засіданні, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 33, проти - 1, утр. - 8. Рішення не прийнято. 

Наступне, Тетяна Іванівна, будь ласка! Включіть мікрофон Меліховій! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Є прохання все ж таки підтримати, 

тому що на 25 років оренда - це щось хтось сильно тягне ці питання.  

Питання 10 у розділі 7, "Про передачу приватному підприємству 

“Українське науково-виробниче комерційне підприємство “Атіка” 

земельної ділянки на Парковій дорозі, 6 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 10 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

(Труханів острів)", справа Д-3354. 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Ставлю на голосування пропозицію 
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щодо зняття цього проекту рішення. Кадастрова справа Д-3354, прошу 

визначатись. Хто за те, щоб зняти з розгляду, прошу, голосуємо! 

Голосування: 

За - 30, проти  - 1, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Наступна Єскіна Олена, прошу, "УДАР-Солідарність"! 

Єскіна О.О.: Шановні колеги! Зараз отримала повідомлення від 

громади Русанівки, яка наполегливо просить все ж таки зняти питання 

розділу 31 про питання містобудування та землекористування, "Про 

затвердження детального плану території в межах просп. Возз'єднання, 

залізниці, просп. Броварського,  Русанівського каналу у Дніпровському 

районі м. Києва" як такого, який не пройшов відповідні обговорення з 

громадою. Створені робочі групи. Це питання обов"язково повинно зняти 

на виконання обіцянки Київського міського голови. Я дуже прошу колег 

проголосувати і підтримати. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Оскільки Регламент кількість пропозицій 

щодо зняття або наповнення не обмежує, тому я ставлю на голосування 

пропозицію колеги Єскіної щодо зняття з розгляду проекту рішення в 

розділі "загальні питання", пункт 3-ій, прошу визначатись. Ставлю на 

голосування. 

Голосування: 

За - 45, проти  - 0, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Береговий Юрій, "УДАР-Солідарність", прошу! Зараз, 

хвилиночку, пане Юрію, мікрофон включать! Включіть мікрофон 

Береговому! Є! 

Береговий Ю.М.: Дякую за можливість! Як казав, писав раніше 

Котляревський: "Схаменувся козак ... (нерозбірливо) пізно". Так і в мене. В 

мене було єдине питання до Тетяни Іванівни. В якості кого вона виступала і 

знімала питання? Була комісія, це як мінімум, неповага до членів робочої 

групи. Була комісії, виїжджала, у кожного була сформована якась своя 

думка. Ми сьогодні її мали сформувати в позицію комісії  і вийти з нею до 

сесійної зали, а принцип: "А дальше сонце може не вставати", ну ... 

некоректно... 

Резніков О.Ю.: Пане Юрію, зрозуміло. У вас є пропозиція щодо 

зняття?   

Береговий Ю.М.: Ні, немає. 

Резніков О.Ю.: Немає. Дякую!  

Місюренко Євгеній, "Радикальна партія", будь ласка! Колеги! Нагадую, 

зараз говоримо щодо зняття. Прошу, пропозиції! 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальної партії 

Олега Ляшка". 
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  <---   23 Июля  11 ч 13 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Я підтримую попередньо всі пропозиції щодо зняття третього пункту, 

"Про затвердження детального плану території в межах просп. 

Возз'єднання, залізниці"... і далі по тексту. 

Звертаюсь до депутатів - коли ви почнете чути киян? Візьміть, 

проголосуйте і зніміть. Кияни проти. Потім, якщо треба буде, наведете лад 

у цьому ДПТ і все буде нормально. Ви берете і впевнені, що ви протягнете 

щодо Труханового острова по наданню в оренду на 25 років, а потім там 

що виросте?  

Я прошу поставити на голосування зняття вкотре і впевнений, що далі 

будуть пропозиції щодо зняття даного питання. А по Трухановому острову 

ви вже раз показали і ці питання я також буду... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Євгеній! 

Ставлю на голосування пропозицію колеги Місюренка щодо зняття з 

розгляду проекту рішення, який знаходиться в розділі "містобудування та 

землекористування", розділ "загальні питання", пункт 3-й, стосується 

Возз"єднання, детального плану території проспекту Возз"єднання, 

залізниці, проспекту Броварського, Русанівського каналу в Дніпровському 

районі.  

Будь ласка, хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу 

визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 39, проти - 0, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Бондаренко Володимир Дмитрович, "Батьківщина", будь ласка! 

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

Щойно Тетяна Іванівна оголосила від імені фракції "Батьківщина" 

пропозицію про зняття декількох питань в порядку денному, які 

стосуються Труханового острова.  

Я думаю, що це надважливе питання для киян і не можна так 

ставитись до інтересів громадян.  

Ми весь час критикуємо, потім, коли з"являються там палаци і щось 

таке інше, а сьогодні ми в цій залі творимо злочин, тому що Труханів 

острів, він належить всім киянам, а не трьом господарям, які там 

з"являться.  

Я прошу згідно з Регламентом повернутись до питання, яке було 

виголошене Тетяною Іванівною, про зняття трьох позицій.  

Пане Береговий, ви не помітили, що Тетяна Іванівна очолювала ту 

комісію і її думка там була більш-менш колективна, і вона, та комісія, не 

закінчила роботу. Чому ви спішите провести ці питання через залу до 

завершення роботи комісії? Це є крадіжка в киян цілого Труханового 

острова. Дякую! 
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Резніков О.Ю.: Товариство, я безумовно поставлю на голосування, 

оскільки Регламент не обмежує кількість пропозицій щодо зняття, але я би 

закликав колег-депутатів, позиція в залі вже зрозуміла щодо зняття, вже 

чотири голосування по одному і так далі. Я закликаю вас до мудрості, тому 

що навіть, якщо питання не знято з порядку денного, це означає, що 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 16 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

буде дискусія і обговорення цього, як це передбачає Регламент. Під час 

обговорення питання порядку денного ви можете висловлювати свої 

заперечення, пропозиції, зауваження і тоді ми можемо, знову ж таки маємо 

можливість і відкладати його, і відправляти на доопрацювання, і таке інше, 

і таке інше, вплоть до відхилення проекту рішення.  

Тому, колеги, якщо ви бачите, що в залі  не буде голосів, я би 

пропонував не затягувати час, а рухатись далі, затверджувати порядок 

денний, у нас багато роботи, і всі ваші критичні зауваження щодо 

конкретних проектів рішень висловлювати під час їх обговорення в 

порядку черговості.  

Володимир Дмитрович, наполягаєте, щоб я ставив на голосування? 

Зрозуміло. Вже зафіксовано, Володимир Дмитрович, вже було голосування. 

Зрозуміло. 

Тоді ставлю на голосування пропозицію Володимира Дмитровича 

Бондаренка щодо зняття з розгляду проекту рішення, кадастрова справа Д-

3371, стосується "Будінвест-менеджмент". Прошу, хто за те, щоб зняти цей 

проект рішення з розгляду, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 34, проти  - 0, утр. - 3. Рішення не прийнято. 

Наступна пропозиція Бондаренка Володимира Дмитровича щодо 

зняття кадастрової справи Д-3353, стосовно  підприємства "Атіка". Ставлю 

на голосування цю пропозицію щодо зняття, прошу визначатись. 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 29, проти  - 0, утр. - 1. Рішення не прийнято.  

Володимире Дмитровичу! Можете побачити, як голосує Олена Єскіна, 

там усе видно! Зелений колір, як у світлофорі. Їдемо!  

Наступна пропозиція Володимира Дмитровича Бондаренка щодо 

зняття кадастрової справи Д-3354, так само компанія "Атіка", тільки 

стосується... Хто за зняття цього проекту рішення з порядку денного, 

прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 34, проти  - 0, утр. - 2. Рішення не прийнято. 

Будь ласка,  щодо зняття записались Меліхова, Гриценко, Странніков, 
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Береговий, Крикунов, Бондаренко, Єскіна. Прошу перевірити, чи вірно ви 

записались з цими пропозиціями? 

Будь ласка, Меліхова Тетяна Іванівна, "Батьківщина"! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! Меліхова Тетяна Іванівна, 

"Батьківщина". 

Я хочу сказати для сесійної зали, що я вносила пропозицію зняти 

 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 19 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

тільки що щойно не підтримані більшістю "УДАРом-Солідарністю" в 

Київраді ці пропозиції. 

Пропозиція по Трухановому острову чітко лунала від фракції 

"Батьківщина", а я оголосила, що я як член комісії тимчасової контрольної 

по перевірці Труханового острова була присутня, і бачили члени комісії, 

що порушується Водний кодекс нахабно, пройти неможливо, все 

забудовано, поруч маєтки. І зараз давайте будемо віддавати, "благими 

намерениями выстлан путь в ад", під експлуатацію. А може треба 

перевірити, зменшити цю територію, відступити, дати можливість людям 

проходу.  

Тому от така позиція "Батьківщини". І прошу підтримати при 

обговоренні. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, Тетяна Іванівна, за роз"яснення! Але, я думаю, 

варто буде це повторити під час обговорення.  

Колеги, нагадую, є пропозиція зараз зібратись до купи, сфокусуватись, 

ми зараз обговорюємо пропозиції щодо зняття. 

Гриценко Олексій, "Громадянська позиція", будь ласка! 

Гриценко О.А.: Олексій Юрійович, я вибачаюсь, це буде не щодо 

зняття, просто обговорюється вже питання Труханового, я маю право 

сказати. 

Резніков О.Ю.: Олексій, будь ласка! 

Гриценко О.А.: Я коротко. Чесно, коротко. 

Перше, дійсно, як голова комісії я зараз не можу ставити питання про 

зняття цього питання, тому що це питання, не закінчено обговорення і ми 

реально будемо його обговорювати на цьому тижні, виходячи з порядку 

денного, як воно буде. За цей час ми ще зберемо комісії, ми приймемо 

зважене рішення. Але як депутат я повністю підтримую Тетяну Іванівну і 

так само зараз голосував за зняття цього питання.  

Просто для короткої довідки, є висновок управління водних ресурсів, в 

якому чітко написано, що в разі порушення вимог Водного кодексу щодо 

допуску громадян, цей висновок втрачає зміст і тому вся документація, яка 

подається зараз, вона вже зараз не дійсна, це треба розуміти фракції 
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"УДАР-Солідарність". Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Шановні колеги, нагадую, всі ваші аргументи обово"язково мають бути 

почуті залом, але під час обговорення проекту рішення. І в цьому сенс 

взагалі побудови роботи будь-якого парламенту, враховуючи і місцевий. 

Странніков Андрій Миколайович, "УДАР-Солідарність", щодо зняття! 

Странніков А.М.: Дякую!  

Шановний Олексій Юрійович, шановні депутати, в першу чергу ті, хто 

себе називаються "київрадівською меншістю"! Ми, чесно кажучи, 

здивовані вашим впертим намаганням зняти це питання з порядку денного, 

тому що депутатська більшість хоче знати і чути, і розуміти, що 

відбувається на Трухановому острові. Ми хочемо бачити результати 

робочої групи, бачити тут, у сесійній залі, щоб побачили так само всі 

кияни, а ви чомусь намагаєтесь ці результати заховати і зняти бігом це 

питання кудись, на якесь на доопрацювання. Не вийде. Можете десять 

разів ставити на голосування, ми хочемо знати, що відбувається на 

Трухановому острові.  

(Оплески). 

 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 22 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, розуміємо в цій залі! Будь ласка, 

обговорюємо питання щодо зняття з порядку денного, нагадую всім, 

незалежно від фракційної приналежності!  

Крикунов Юрій записався, відмова. 

Бондаренко Володимир Дмитрович, щодо зняття? Володимир 

Дмитрович, я благаю, щодо зняття! Бо змушений буду позбавляти слова. 

Будь ласка, щодо зняття! 

Бондаренко В.Д.: Шановні друзі! Просто в цій залі звучать деякі 

цинічні заяви, що хтось хоче приховати. Не приховуйте, що є команда з 

найвищої вершини української влади протягнути ці три питання. Ви 

виконуєте цю команду всупереч інтересам киян. Тому перестаньте тут 

когось звинувачувати, ви хочете протягнути питання про дерибан 

Труханового острова. Андрію, ти займався цим трішки скромніше в тій 

території, де ти працював... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Володимире Дмитровичу, я вам дуже дякую! Я 

вибачаюсь, я не почув у вашому виступі пропозиції щодо зняття!  

Шановні колеги! Оскільки інших пропозицій щодо наповнення або 

зняття не поступало, я прошу записатись до виступу тих, хто бажав дати 

пропозицію щодо зміни порядку черговості.  
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Руслан Андрійко, якщо я не помиляюсь, у вас було бажання 

обговорити зміну черговості! 

Включіть мікрофон Руслану Андрійку, будь ласка! 

Андрійко Р.Ю.: Руслан Андрійко, фракція "Свобода". 

Шановний Олексію Юрійовичу! Прошу поставити першочергово на 

розгляд сесії Київради проект рішення, внесений в установленому порядку, 

але він в кінці, власне, нашого порядку денного, "Про розірвання договору 

оренди земельної ділянки площею 1,6 га на проспекті Науки, 42-а, 

укладеного між Київською міською радою та ТОВ "Будконсалтинг-інвест". 

Проект рішення пройшов усі, власне, погодження комісії. Є позиція 

місцевого мажоритарника Олександра Найдьонова. Я прошу включити, 

дати йому зараз слово і включити як співдоповідача. Прошу перенести 

його на початок  нашої сесії, тому що питання дійсно резонансне. Власне, 

питання, тут багато представників громади вам роздавали такі листівки 

всім. Громада дуже послідовно, поступово бореться проти цієї злочинної, 

незаконної забудови і вона потребує негайного вирішення. Будь ласка, 

прошу внести його раніше, першочергово на розгляд сесії! Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Є пропозиція змінити порядок черговості 

розгляду питання порядку денного, яке знаходиться в розділі "розірвання 

договору оренди". Воно стосується проекту рішення № 2 в розділі, про 

розірвання договору оренди з компанією  "Будконсалтинг-інвест". Але я 

нагадую, що Сан Санич нам сьогодні так само це нагадав, що в нас є 

домовленість, що будь-які питання розглядаються в порядку їх тематичної 

приналежності по розділах. 

 

   

  <---   23 Июля  11 ч 25 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Але є пропозиція від депутата, будь ласка, ви можете на неї 

відреагувати шляхом голосування. 

Хто за те, щоб змінити порядок черговості і це питання порядку 

денного розглянути після депутатських запитів та звернень, прошу 

визначатись шляхом голосування. 

Голосування: 

За - 56, проти - 0, утр. - 1.  

Оскільки це рішення процедурне, необхідно 40 голосів, рішення 

прийнято. 

Будь ласка, я так бачу, ще є пропозиція щодо зняття або зміни 

черговості.  

Прошу перевірити свої записи, колеги, нам уже треба затверджувати 

порядок денний в цілому.  

Колега Єскіна записалась, я її не бачу.  

Гусовський Сергій, "Самопоміч", будь ласка, пропозиції! 
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Гусовський С.М.: Колеги, наполягаю на тому, щоб зняти, в черговий 

раз будемо голосувати, щоб зняти питання по ДПТ на Русанівці.  

Якщо ви не розумієте, що відбувається, ви дійсно намагаєтесь 

обговорити це питання, ви дійсно намагаєтесь просто провести тут 

публічну дискусію, то зрозуміло, що це питання не готове. Не готове це 

питання. Ви ж знаєте, скільки там різних моментів: це і гаражі, це і 

розбудова на "Флоренції", біля будинку існуючого, це і знищення парку, це 

дорога, яка проходить через сквер.  

Що вам потрібно, щоб ви зрозуміли, що це питання має бути знято? 

Може хтось з вас дивився, красавці, фільм "Вавілон XX", то там Іван 

Миколайчук казав: "Схаменіться, бусурмани! Я прокляну вас!". Так от, 

маєте знати, що це буде голос киян, якщо ви не голосуєте про зняття того 

питання.  

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію 

колеги Гусовського щодо зняття з розгляду цього пленарного засідання в 

порядку денному пункту 3-го в розділі "загальні питання", яке стосується 

детального плану території між просп. Возз'єднання, залізницею, просп. 

Броварським, Русанівським каналом. 

Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу визначатись. 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 52, проти - 0, утр. - 2. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, Береговий Юрій, ви записались? Відмова? 

Шановні колеги, оскільки інших пропозицій немає...  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Хто?  

Головня Роман, будь ласка, пропозиції щодо зняття! 

Головня Р.Г.: Шановні колеги! Щодо зміни черговості вчора 

піднімалось на Погоджувальній раді питання про 

 

   

 

  <---   23 Июля  11 ч 28 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

перенесення питання № 19 в загальних, про управління районами 

міста Києва, на початок сьогоднішнього засідання, питанням № 2 вже після 

перенесеного пропоную по проспекту Науки, 42.  

Пропоную поставити на голосування, перенести це питання на початок 

сьогоднішнього розгляду пленарного засідання. І хочу нагадати, що, в 

принципі, була згода Погоджувальної ради на те, щоб це питання 

перенести, так як воно резонансне, займе багато часу на обговорення. Його 

вирішимо і потім плавніше піде розгляд порядку денного. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пане Романе! Я правильно розумію, ви говорите про 
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проект рішення "Про управління районами міста Києва"?  

Товариство! Є пропозиція депутата Романа Головні змінити черговість 

розгляду питання порядку денного, яке зараз в розділі "загальні" № 19, 

"Про управління районами міста Києва", друге читання, стосовно 

районних рад, перенести його, змінити черговість його розгляду і 

поставити його 3-ім питанням після депутатських запитів та відповідно 

вже проголосованого за поданням Руслана Андрійка.  

Хто за таку пропозицію щодо зміни черговості, проти або утримався, 

по районних радах, я маю на увазі, проект рішення, прошу визначатися 

шляхом голосування. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 31, проти  - 1, утр. - 6. Рішення не прийнято. Воно залишається під 

номером 19. Нічого страшного! Воно в порядку денному! Не треба хвилю 

здіймати!  

Шановні колеги! Оскільки інших пропозицій щодо зняття, наповнення 

немає, я ставлю на голосування проект порядку денного в цілому. Прошу 

визначатись! Голосуємо, хто за те, щоб затвердити його в цілому зі всіма 

пропозиціями проголосованими! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Шановні колеги! Наступне питання, нам треба дати, у нас є присутній 

депутат Верховної Ради, колега Борислав Береза, який просить виступ, а 

депутати Верховної Ради мають право на виступ, ми зобов"язані їм дати 

згоду. Єдине, що наш Регламент регулює, коли ми визначаємо процедуру. І 

друге, потім обговорювати пропозицію депутата Велімовського щодо 

надання згоди на виступ активістки щодо побиття іншої активістки в парку 

Кіото під час його виступу з депутатськими запитами.  

Коли ви хочете, пане Бориславе? Пан Борислав Береза просить йому 

дати згоду зали на виступ  прямо зараз і він поїде займатися своїми 

державними справами. Хто за таку пропозицію, щоб дати згоду на виступ 

зараз нашому гостю, прошу визначатися. Голосуємо! 

 

   

 

  <---   23 Июля  11 ч 31 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Голосування: 

За - 39, проти - 0, утр. - 2. Рішення не прийнято. 

Процедурне рішення, має бути 40. 

Чи є інші пропозиції?  

Будь ласка, Странніков! Включіть Страннікову мікрофон! Прошу! 

Странніков А.М.: Шановні колеги! От, власне кажучи... (шум у залі)... 

ви показали ставлення до народного депутата представницького органу 
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Київської міської ради. (Шум у залі). 

Але розуміючи про те, що народний депутат має право на виступ, то я 

прошу колег підтримати все ж таки надання слова пану Березі, питання 

різного. (Шум у залі). А з того питання, яке він зараз показує в своїх руках, 

є прохання надати слово представнику громади, ініціативної групи, яка, так 

би мовити, опікується даною активісткою.  

Я прошу поставити це питання на голосування. 

Резніков О.Ю.: Ще раз, дати виступ активістці. А депутату коли ви 

пропонуєте? В різному.  

Депутат Странніков пропонує дати згоду на виступ депутата Борислава 

Берези з цього порушеного ним питання в розділі "різне". Правильно я 

розумію? Хто за таку пропозицію, проти або утримався, прошу 

визначатись шляхом голосування. Будь ласка! (Шум у залі). 

Голосування: 

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

Пане Бориславе, вам надано згоду на виступ у цій сесійній залі в 

розділі "різне". Будь ласка, приходьте, ми із задоволенням вас послухаємо. 

(Шум у залі). 

Наступне, будь ласка, пропозиція депутата Велімовського щодо 

надання згоди виступити...(шум у залі)... активістці якій? (Шум у залі). 

Тетяна Андрійшина. (Шум у залі). 

Є пропозиція... (шум у залі)... надати згоду на виступ активістці щодо 

побиття в парку Кіото, Тетяні Андрійшиній під час виступу депутата 

Велімовського з його запитом з цього приводу, з цього приводу, з цього 

ганебного вчинку. 

Хто за таку пропозицію, прошу визначатись. Голосуємо, будь ласка! 

Підтримайте, будь ласка, колеги, шляхом голосування. 

Голосування: 

За - 49, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Зал надав згоду на виступ. Будь ласка, запросіть, коли Велімовський 

буде виступати.  

Шановні колеги, вибори розпочалися, вирують емоції, але ми з вами 

продовжуємо працювати. Ті, хто не хоче 

 

   

 

  <---   23 Июля  11 ч 34 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

працювати. Ті, хто не хоче підтримати пропозицію депутата народного, 

піти в те місце, в яке він нас, усіх вас направив, залишаються працювати в 

цьому залі. Я так розумію, тут вже кожен визначається сам, де йому піти.  

Будь ласка, шановні колеги, переходимо до порядку денного. Я 

подивився уважно Регламент і трішечки спрощу доповідь щодо 
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депутатських запитів.  

Я вас інформую, що депутат Баленко Ігор Михайлович  подав 195 

депутатських запитів посадовим особам Київської міської державної 

адміністрації стосовно відповідно оздоблювальних робіт внутрішніх, таке 

інше. Прохання - під час голосування підтримати активність нашого 

депутата.  

Депутат Бригинець подав три депутатських запити відповідно 

посадовим особам щодо підтримки добровільних батальйонів та щодо 

"Будтехальянсу". 

Депутат Ганноха  - один проект, депутатський запит Київському 

міському голові. 

Депутат Гордон - раз, два, три, чотири, п"ять, шість, сім, вісім, дев"ять, 

десять, одинадцять - 11 депутатських запитів посадовим особам.  

Прошу, Костюк Олексій Анатолійович, наступне питання! 

Береза Б.Є.: Прошу прощения, а в каком смысле вы... (нічого не чути). 

(Шум у залі). 

Резніков О.Ю.: Наступне питання порядку денного, ми продовжуємо 

слухати... 

Береза Б.Є.: ... закон выше стоящего ... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Я оголошую технічну перерву, щоб усі 

попили води, заспокоїлись! Через 10 хвилин ми продовжуємо роботу 

пленарного засідання. Дякую! 

 

   

  

   

  <---   23 Июля  11 ч 46 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

(Поіменна реєстрація). 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Я прошу повертатись до зали, 

технічна перерва завершена.  Ми продовжуємо роботу нашого пленарного 

засідання. Я прошу займати свої місця. Шановні колеги, будь ласка, 

заходимо до залу! Будь ласка! 

Я прошу працівників секретаріату запросити депутатів до сесійної 

зали. Ми зараз будемо продовжувати нашу роботу. Будь ласка!  

Керівники фракцій, запрошуйте своїх колег, давайте повертатись до 

сесійної зали, будемо працювати.  

Товариство, будь ласка, повертаємось до сесійної зали. Прошу займати 

свої місця! 

Шановні колеги, я нагадую, що для того, щоб продовжити роботу 

пленарного  
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  <---   23 Июля  11 ч 49 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

засідання, необхідний кворум. Я прошу повертатись всіх до сесійної 

зали. Неозброєним оком видно, що немає 61-го депутата. Будь ласка, нам 

треба продовжувати роботу, прошу займати свої місця. 

Шановні колеги, покличте своїх колег з кулуарів, тому що ми не 

можемо продовжувати, ми свій час забираємо. От ми просто не рухаємось 

далі тільки тому, що народу немає в залі. 

 

     

   

  <---   23 Июля  11 ч 55 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, я прошу займати свої місця! Будь 

ласка, колеги, є пропозиція, Андрій  Миколайович, наступна. Депутат 

Странніков вносить пропозицію дати можливість народному депутату 

Бориславу Березі принести вибачення за свої емоції! Ми тут поговорили, 

поспілкувались! І Андрій Миколайович готовий внести пропозицію щодо 

зміни порядку черговості вже проголосованого рішення і дати виступити 

Бориславу Березі не в різному, а зараз, при умові, що дійсно ми почуємо 

пояснення свого емоційного стану.  

Андрій Миколайович! Я ставлю на голосування пропозицію депутата 

Страннікова щодо зміни черговості і дати можливість виступити депутату 

Верховної Ради  Бориславу Березі зараз. Будь ласка, хто за таку 

пропозицію, прошу  визначатись! Будь ласка, є, голосуємо! Будь ласка, 

голосуємо! Колеги, будьте активніше, будь ласка! Прохання підтримати! 

Голосування: 

За - 51, проти  - 1... Не ламайте мікрофон, пане Бориславе! Це 

комунальна власність! Утримався - 0. Рішення прийнято. Це процедурне 

рішення. 

Пане Бориславе, у вас три хвилини, будь ласка, на центральну 

трибуну! Дякую! 

Береза Б.Є.: Я приношу извинения за эмоции, но просто постарайтесь 

меня понять! Я вчера ездил в эту больницу. И я действительно очень 

возмущен ситуацией. Я пришел к вам за помощью, именно к вам, потому 

что вы - власть! И я пришел к вам для того, чтобы вы стабилизировали 

ситуацию! Потому что, еще раз говорю, вот эта Макарова Нина, ее 

действительно избили, ее убивали. Если бы не две пули, которые приняла 

собака, и третья пуля, которая заклинилась в пистолете, то она бы не 

лежала сейчас в реанимации.  

Я прошу вас как власть взять под контроль эту ситуацию! Я пришел к 
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вам, еще раз говорю, за помощью! Впервые со времен Януковича в Киеве 

убивают активистов! Возьмите под контроль ситуацию, возьмите ее 

срочно! Единственный способ, как это можно сделать, - остановите эти 

скандальные застройки! Вы это можете, это в ваших полномочиях! 

 

 

 

 

 <---   23 Июля  11 ч 58 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Я сегодня разговаривал с профильными депутатами. Они говорят, 

нужно, чтобы сейчас срочно собрались четыре комиссии, проголосовали и 

чтобы вы на этой сессии могли остановить эту застройку на Киото.  

Еще раз вас прошу, остановите кровопролитие в Киеве. Это 

спокойствие. Не надо здесь Мукачева, не надо здесь других ситуаций.  

Вы заинтересованы так же, как и я. Мы живет в этом городе. Киев 

должен быть спокоен.  

Остановите Никольскую Слободку, остановите проспект Науки, 

остановите проспект Победы. Остановите те застройки, на которых 

реальная драка идет, кровь.  

Есть решения, которые вы можете проголосовать. 

И у меня к вам большая просьба, я еще раз говорю, я пришел к вам за 

помощью и приношу извинения за свои эмоции, это, наверное, 

недопустимо, но убивать людей тоже недопустимо, когда это 

общественные активисты на улице Киева. Недопустимо!  

Вас выбрали киевляне, защищайте киевлян.  

Я обращаюсь к вам вне зависимости от кого, какую фракцию вы 

представляете. Проголосуйте как единый организм и помогите киевлянам, 

которые ждут этого от вас.  

Я понимаю, что у некоторых возникают какие-то противоречия. Я это 

прошу от имени киевлян. И я обращаюсь к вам, проголосуйте на этой 

сессии, мы с вами говорили об этом, примите эти решения, разорвите эти 

договора, пусть даже это через суды, но это задача по защите Киева. Киев 

должен стать комфортным для проживания. 

Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Колеги, я прошу, в кого є розуміння щодо проекту рішення цього, будь 

ласка, у вас є право звернутись ... 

Береза Б.Є.: Прошу прощения! Кому можно оставить 10 тыс. подписей 

по поводу... 

Резніков О.Ю.: Я думаю, в президію я візьму і... 

Береза Б.Є.: Я сейчас оформлю.  

Резніков О.Ю.: Добре. 
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Я нагадую, що є право депутатів вносити пропозиції щодо повернення 

до затвердження порядку денного. У разі, якщо будуть пропозиції, буде 

готовий проект рішення, опрацьований згідно з вимогами Регламенту, то 

тоді до нього можна буде повернутись, до формування порядку денного, і 

включити цей проект рішення до порядку денного. Єдине, що, можливо, 

варто почекати зібрання чотирьох комісій, отримати, які вже зараз 

збираються, наші, профільні, і після того, можливо, наповнити порядок 

денний додатковим проектом рішення. 

Товариство, повертаємось до порядку денного, який називається 

"депутатські запити". Я оголосив вам подані до секретаріату, ми 

зупинились на колезі Гордоні, наступний Костюк Олександр - Цибульщаку, 

Оболонська адміністрація, Назарова Рена - Київському міському голові, 

Непоп В"ячеслав - Київському міському голові, Пабат Олександр, раз, два, 

три, чотири запити Київському міському голові щодо Святошинського 

району, питань, Прокопів - Київському міському голові, Ясинський, раз, 

два запити Київському міському голові. 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 01 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Також депутат Гончаров, чотири, чотири запити депутат Гончаров на 

підтримку, скеровані Київському міському голові.  

Алла Шлапак, і підписи відповідно з нею активістів громадськості, 

також Київському міському голові запити. 

Логвін, три запити, колега, направлені Київському міському голові, 

директору Департаменту транспортної інфраструктури та міського 

благоустрою щодо надання інформації відповідно. 

Депутат Андрійко, перепрошую, Роман Андрейко, також запити 

директору КП "Київдорсервіс" і міському голові, щодо підготовки 

антикорупційної програми та питання оптимізації дорожнього руху. 

Лапшов, колега, три запити, заступнику міського голови Резнікову, 

Онуфрійчуку, Деснянський район, Київському міського голові Кличку, 

щодо реалізації програми по скверах та інше. 

Гапчук, колега, чотири запити, Київському міському голові та 

прокурору міста Валендюку, та голові правління банку "Хрещатик" і 

Київському міському голові відповідно. 

Пишняк, чотири запити, також Київському міському голові вони 

скеровані, всі відповідно з питань, викладених у тих запитах. 

Гулей, три запити відповідно голові Нацбанку, Київському міському 

голові, також з питань, означених в тих запитах. 

Дворніков, відповідно голові КМДА Кличку, щодо питань, порушених 

в запиті. 
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Місюренко Євгеній, два, три, чотири, п"ять, шість,  сім, вісім, дев"ять, 

десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п"ятнадцять - 

15 запитів колега Місюренко, відповідно посадовим особам згідно з 

запитами. 

Опадчий, п"ять запитів відповідно голові КМДА. 

Семененко, колега, Олександр, шість запитів відповідно посадовим 

особам згідно з переліком  

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 04 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

питань, викладених у запитах. 

Лимар, колега, два запити, відповідно Київському міському голові та 

іншим посадовим особам, відповідно з питань, порушених у запитах. 

Марк Гресь, вісім запитів, відповідно, починаючи від керівництва, 

Терещуку, ГУ МВС України, Київському міському голові та Крикунову, з 

питань, порушених у тих запитах. 

Гаряга, три запити, відповідно посадовим особам, два запити, 

перепрошую. 

Костюк, колега, один запит, Цибульщаку. 

Колега Вовченко Олександр, в Київську міську державну 

адміністрацію відповідно щодо Рибака, Рибак Олени.  

Ще запити від колеги Лимар, два, відповідно посадовим особам. 

Ще Вовченка Олександра, також два і ще один - три, посадовим 

особам, знову ж таки щодо відновлення руху маршрутного таксі та інші, 

передбачені в тексті цього запиту. 

Віталій Павлик, відповідно Київському міському голові, один, два, три 

запити, стосовно вжиття заходів покращення благоустрою та інші, 

пов"язані з запитом питання. 

Михайленко Влад, три запити, скеровані голові Оболонської РДА, 

Голосіївської РДА та "Київенерго" відповідно з питань, порушених у 

запиті. 

Колега Гусовський Сергій, Київському міському голові, щодо надання 

інформації по заводу "Радикал". 

Андрєєв Андрій, також міському голові, по кладовищах. 

Клюс Олександр, Поліщуку, директору департаменту, по проспекту 

Бажана, статус, справа. 

Руслан Андрійко, чотири запити, відповідно Департамент ЖКГ, 

земельних ресурсів, Кличку і Білоцерковцю, відповідно з питань, 

порушених у запиті. 

Депутат Муха, три запити, департамент, відповідно Київської міської 

державної адміністрації та Київському міському голові, щодо МАФів та 

інших питань, порушених в письмово викладених запитах.  
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Швирид Микола, Рябікіну, щодо надання інформації. 

Ще Олександр Вовченко, також на моє ім"я, заступнику міського 

голови - секретарю Київради, щодо доповіді. А, ми сьогодні це 

обговорювали. Це, мабуть, заява, це не запит від Олександра. 

І Андрій Білозір, Київському міському голові, щодо ОСББ. 

Також запит Людмили Костенко, на ім"я секретаря Київради Резнікова, 

щодо майнових питань будівництва дошкільно-навчального закладу. 

Гончаров, на Київського міського голову, щодо питання, порушеного 

щодо ліцею "Інтелект".  

І Лимар ще також, запит, посадовим особам, щодо асфальтного 

покриття. 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 07 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

Колега Костюк, також ще вісім запитів, відповідно Київському 

міському голові і все щодо знову ж таки відповідно питань, в кожному 

запиті чітко вказано, є в розпорядженні в президії. 

Шановні колеги, прошу перейти до озвучення запитів персонально.  

Будь ласка, нагадую, є в кожного можливість використати виступ від 

фракції 4 хвилини, від великої фракції - 8, позафракційні - також 4 

хвилини. І ви можете один одному передавати час, якщо є вільний час 

фракцій. 

Будь ласка, Єскіна Олена, "УДАР-Солідарність"! Будь ласка, ваше 

слово! 

Єскіна О.О.: Шановні колеги! Мій перший запит до начальника ГУ 

МВС у місті Києві пана Терещука щодо взяття під особистий контроль 

справи зі звірячого побиття активістки Валентини Макарової. Це повинно 

бути останній раз, коли активісти, які ризикують своїм життям, захищаючи 

Київ, таким чином потрапляли в лікарні. У дівчини черепно-мозкова 

травма та переломи кісток обличчя, вона знаходиться в жахливому стані. 

Я прошу пана Терещука взяти цю справу під особистий контроль, а 

Київського міського голову проконтролювати розслідування цієї справи зі 

свого боку. 

І другий запит до... Я прошу надати протокольне доручення щодо 

службової перевірки Департаменту містобудування та архітектури на 

предмет знаходження так званих осіб характерної зовнішності, які 

блокували кабінет пана Вавриша і які скинули мене зі сходів. Щодо цього 

порушене певне кримінальне провадження. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Омельченко Олександр Олександрович! Не 

бачу. 

Харченко Олександр, прошу! 
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Харченко О.В.: Шановні колеги! В мене депутатський запит, прошу 

всіх підтримати, на голову Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. Нехай пояснять 

мені як депутату міськради, чому депутат Верховної Ради, який є 

державним службовцем, утримується на відрахування з моїх грошей 

податків, дозволяє собі звертатись з ганебними примітивними висловами, 

погрозами в бік депутатів столиці. 

Друге, я був свідком як його помічник, на жаль, не представився, 

погрожував головуючому. І чому він вважає, що якщо він тризуб, який я 

дуже поважаю, начепив, то має право погрожувати? Нехай пояснять, чому 

особа повинна виступити перед учасниками 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 10 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

АТО, які стоять, чекають на розгляд свого рішення, чому він повинен 

виступити перед людьми, які на проспекті Науки чекають закриття 

ядерного реактора, по ДПТ, які ходять вже в нас п"ять разів.  

Хочу, щоб ви підтримали звернення до профільного комітету, щоб 

покараний був народний депутат. Я вважаю, що неправильно, що ми пішли 

на ці поступки, коли людина просто своєю ганебною поведінкою, образою, 

змусила 120 людей вислухати себе.  

(Оплески). 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Пане Олександре, щоб для зручності, для того, щоб правильно 

направити ваш запит, я буду вам вдячний, якщо ви додатково ваш усний 

запит оформити письмово. Це буде легше секретаріату потім направити у 

відповідний комітет для реагування.  

Будь ласка, Овраменко Олена, "УДАР-Солідарність", прошу! Немає 

його. Як тільки він повернеться, я зразу дам слово. 

Будь ласка, включіть мікрофон Овраменко! Зараз, не включився 

мікрофон, пані Олено! От, тепер включився. 

Овраменко О.В.: Фракція "УДАР-Солідарність", Овраменко Олена. 

У мене декілька депутатських запитів на виконання доручень моїх 

виборців.  

Перший, щодо відновлення зруйнованого асфальтового покриття біля 

1-го та 2-го під"їздів будинку № 3-б по вулиці Кибальчича в Дніпровському 

районі. 

Далі, щодо надання роз"яснень стосовно переліку документів, 

необхідних для опломбування лічильника гарячої води, та існуючих 

пільгових тарифів на оплату електроенергії споживачам, що користуються 

електроплитами.  

Наступний, щодо безпечної експлуатації каналізаційних люків біля 
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будинку № 17 по вулиці Райдужній, щодо проведення ремонтних робіт у 8-

му під"їзді будинку № 40 по бульвару Перова Дніпровського району міста 

Києва. 

Наступний депутатський запит, щодо ремонту покрівлі у будинку № 39 

по вулиці Райдужній. 

Далі, щодо встановлення лав для відпочинку, тенісного столу та 

спортивної перекладини на дитячому майданчику біля будинку № 39 по 

вулиці Райдужній. 

Та наступний депутатський запит щодо заміни в 4-му під"їзді будинку 

№ 22-а по проспекту генерала Ватутіна аварійного ліфта. 

Дуже прошу згідно з чинним законодавством, з метою захисту прав та 

законних інтересів киян віднайти можливість та вирішити проблеми, 

озвучені в депутатських запитах, про що інформувати мене особисто та 

моїх виборців. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пані Олено! Прийшов Олександр 

Олександрович. Будь ласка, ваше слово!  

Омельченко О.О.: Ви сьогодні у відсутності голови голова, а звернення 

моє Київському міському голові Віталію Володимировичу.  

Депутатський запит щодо підтвердження фактів нарахування грошової 

винагороди - премій 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 13 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

керівникам департаментів КМДА та їх заступникам.  

Шановний Віталію Володимировичу! В засобах масової інформації 

з"явилась інформація, що керівникам департаментів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) та їх заступникам 

нараховувались премії за ІІ півріччя 2014 року та І півріччя 2015 року, 

максимальна премія 38 тис. грн, для прикладу, отримана керівником 

Департаменту фінансів Репіком. 

Прошу Вас, шановний Віталій Володимирович, дати доручення 

створити тимчасову контрольну комісію з питань перевірки нарахування 

премій керівникам департаментів Київської міської державної адміністрації 

для з"ясування, за які заслуги нараховувались дані премії.  

А також прошу надати інформацію про посадових осіб, тобто 

заступників голови Київської міської державної адміністрації, які 

погоджували такі суми для грошових винагород.  

З повагою Олександр Омельченко. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, Олександр Олександрович! Якщо вам буде не 

важко, потім передасте нам у президію, щоб ми його відповідно не просто 

занотували, а й... Дякую дуже! 
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Будь ласка, колега Діденко Ярослав, прошу! Поставлена невірно, 

перегорніть її. Прошу, виступайте! 

Діденко Я.О.: Дякую! Ярослав Діденко, Печерський район. 

Всі запити мої до пана мера. Хочу поінформувати, сталася біда. Ви 

знаєте, скільки вже, рік ми боремося за кінотеатр "Зоряний". На жаль, 

Вищий Господарський Суд України, мабуть, пам"ятаючи, як ми 

відстоювали Печерську площу від багатоповерхівки, відмовив Генеральній 

прокуратурі й прокурору міста Києва щодо розірвання договору купівлі-

продажу і визнання його незаконним, договору приватизації нашого 

кінотеатру "Зоряний". 

Тому він знаходиться у приватній власності в Партії регіонів, де 

працював їх партії офіс, а ми тільки згадуємо, як школярі Печерська 

ходили і дивились фільми в цьому кінотеатрі.  

Тому вимагаємо повторити і давати нові позови, вимагати повернути 

кінотеатр громаді Києва.  

Другий позов щодо переходу до 89-ї школи, шоранку діти йдуть, по 

Панаса Мирного відсутній перехід. Тому прошу навпроти "Великої 

кишені" створити цей перехід-розмітку. 

Вчора було протистояння на вулиці Мазепи, ресторан "Портер" на 

Арсенальній площі встановлює 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 16 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

літній майданчик. Прошу забезпечити відміну всіх дозволів, які 

показують власники ресторану.  

Також у мене звернення по стану незадовільному утримання будинків 

по Кловському узвозу, Печерському узвозу, вулиці Грушевського, вулиці 

Московській і Леоніда Первомайського та Аістова. Дякую за увагу! Прошу 

підтримати!  

Резніков О.Ю.: Ярославе, колеги! Я забув, пропустив, не оголосив 

запит Рени Назарової, скерований пану Ніконову Ігорю Володимировичу 

стосовно розвитку електротранспорту в місті Києві.  

Будь ласка, Святослав Кутняк, "Свобода", прошу! 

Кутняк С.В.: Святослав Кутняк, "ВО "Свобода"! 

Шановні колеги, шановні кияни! Перше питання і перший запит до 

Кличка щодо неналежного стану бюветного комплексу водопостачання по 

вулиці Почайнинській Шевченківського району.  

Питання дуже кричуще, обурює мешканців мікрорайону Татарка, тому 

що вже на протязі дуже довгого часу бюветний комплекс не працює. Це в 

літній час, коли він повинен і має попит. По-друге, це пряме порушення 

Правил благоустрою міста Києва, так як бюветні комплекси 

водопостачання належать до елементів благоустрою. І згідно з наказом 
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Державного комітету з питань житлово-комунального господарства роботи 

з утримання об"єктів благоустрою ... (нерозбірливо) полягають в 

регулярному проведенні якраз заходів щодо запобігання передчасному 

зносу об"єктів.  

Тому запит, перше, розібратись, по якій причині був поламаний цей 

бюветний комплекс, і швидко відреагувати, щоб все-таки відновити його 

роботу.  

Другий депутатський запит також на Кличка щодо проведення ремонту 

покрівлі, яка загрожує руйнацією будинку № 9 по вулиці Почайнинській, 

тому що покрівля там вже не робилась більше ніж 25 років. Розібратись! 

І третє питання - це щодо відтермінування демонтажу гаражних 

приміщень мешканців, у яких відсутня відповідно дозвільна документація, 

та розроблення єдиного порядку оформлення та видачі дозволів на 

встановлення гаражів у мікрорайоні Татарка.  

Зараз у наказовому порядку хочуть демонтувати всі гаражі, це при 

тому, що мешканці протягом довгого терміну хотіли, навпаки, юридично 

закріпити ці гаражі, які дістались їм у спадок, або які стоять більше 30-ти 

років.  

Дайте, будь ласка, інформацію, де зібрати цю дозвільну інформацію! А 

якщо ви піднімаєте питання щодо демонтажу, тоді надайте альтернативні 

місця і давайте все це оформимо, щоб це не було в хаотичному і 

вибірковому порядку! Дуже дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Святославе!  

Будь ласка, Семененко Олександр, "Свобода"! 

Семененко О.А.: Семененко Олександр, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Запити направлені Київському міському голові та відповідним 

посадовим особам Солом"янського району.  

Перший запит стосується затоплення підвалу в будинку по вулиці 

Єреванській, 17. 

Наступний запит щодо відновлення бювету № 171 в парку біля 

перетину вулиць Уманської та Козицького. 

Наступні запити стосуються відсутності гарячого водопостачання в 

будинку по вулиці Єреванській, 7 та будинку по вулиці Виборзькій, № 

55/13.  

 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 19 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

І останній запит стосується упорядкування прибудинкової території 

біля будинку по вулиці Іскрівській, 3-а. Дякую! 
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Резніков О.Ю.: Колеги, нагадую, мобільні телефони, будь ласка, засоби 

зв"язку біля мікрофону не тримайте, тому що воно впливає на роботу 

техніки. 

Бондаренко Володимир Дмитрович, "Батьківщина", прошу! 

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

Я оформив у письмову вигляді й подав запит, який стосується нібито 

такої простої теми як робота, про яку дуже багато говорить київська міська 

влада нинішня, - знесення МАФів. 

Мова йде про те, що нібито сьогодні є перші успіхи й великі успіхи в 

знесенні МАФів. Скажу вам, мені відомо, наприклад, і є звернення 

керівництва "Універсаму № 12" на Південній Борщагівці, де є ділянка, на 

якій було 8 малих архітектурних форм самого універсаму, де торгувалось 

товарами такими, які потрібні людям, і штук 30 поставлених незаконно 

якимись рейдерськими організаціями.  

Так от, пан Білоцерковець разом з районною владою під керівництвом 

пана Сагайдака Іллі здійснюють вночі демонтаж іменно тих, можливо не 

зовсім оформлених до кінця, але універсамівських тих споруд, які там 

були, а всіх інших до єдиного залишають на місці. Люди звертались і до 

Білича, і до мене з тим, що це за безмежжя таке, далі нікуди йти. Познімали 

те, що їм було потрібно, а те інше - ні.  

Я хотів би, щоб київська міська влада (я від фракції) зайнялася все-

таки головними проблемами. За рік роботи не змінено жодної посадової 

особи в наглядових радах, які були сформовані в "Київгазі" Бойком, у 

"Київенерго" Ахметовим, у "Київводоканалі" за допомогою тих людей, які 

у Відні домовлялись, якою буде київська влада, - це Льовочкін і дехто з 

інших. Так от, там робота київської міської влади, щоб метрополітен 

працював, а не возитися з МАФами з одного кінця в інший. 

Я хочу звернути увагу Віталія Володимировича на те, що йому 

підсовують абсолютно безперспективні деякі напрямки боротьби, які не 

дають того ефекту для міста, який потрібен нам як громадянам.  

Чому до цього часу не встановлюють жорстко лічильники в квартирах? 

Чому до цього часу нас обманюють на 30%, мінімум? У тих будинках, де 

немає лічильників, людям приписують не надані послуги по воді, по газу, 

по електричній енергії.  

До тих пір, поки міським господарством не буде займатися міська 

влада на користь киян, до тих пір ми будемо платити непомірні гроші. І це 

доведено. Я отримав відповідь Петра Пантелеєва, який каже, що в типових 

будинках 95-ї серії АППС чи Т, ми бачимо, що там дають лічильники, там 

на 30% менше платять люди ніж там, де лічильників немає.  

Тобто сьогодні за рахунок киян відтискаються велетенські кошти, які 

потім на фірму "Сароу" потрапляють і так далі, через страхові структури. 
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  <---   23 Июля  12 ч 22 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Сьогодні монополісти ведуть себе так, як їм хочеться! І міська влада, 

яка опускає руки, і мені пан Кличко відповідає: "А що ми можемо зробити, 

що ми можемо зробити при незаконних забудовах?". Можете все зробити! 

У вас є необмежена влада, у вас є велетенська фракція, яка може приймати 

будь-яке рішення. Тому я хотів би, щоб київська влада була київською 

владою, а не віденською, а не якоюсь іншою, і щоб вона працювала на 

киян.  

Я не хочу сьогодні сказати, що нічого не зроблено! Дещо зроблено, але 

не головне і далеко не ефективне, і тому для киян очевидно треба 

переосмислити. Ось звіт, який пройшов, і тут пан Кава, який відповідає за 

транспорт, пише: "Та вони брешуть, немає там 60 тролейбусів, є тільки 

стільки-то, вдвічі менше". Не треба собі приписувати, ми не бачимо таких 

видатних успіхів! Тому біля Віталія Володимировича, очевидно, є група 

радників, які повинні переосмислити разом з ним, куди ми йдемо, як ми 

йдемо і на кого треба опиратись. Будь-які поради, які надаються, - не 

сприймаються, будь-які звернення - залишаються не розглянутими або 

розглянутими формально. От скільки раз я просив - встановіть у циркові 

підйомник для інвалідів, а мені пишуть, а ми не можемо це зробити, бо це 

державна власність. А ваша посада голови держадміністрації про що 

говорить?  

Тому, шановні друзі, ми іноді втрачаємо час, ділимо Труханів острів, 

ділимо берегову лінію Дніпра і так далі. Це поділ ... (відключений 

мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, Володимире Дмитровичу! 

Тетяно Іванівно, час вашої фракції, чотири хвилини, Володимир 

Дмитрович вичерпав. Домовляйтесь з колегами про позичку!  

Терентьєв, будь ласка, "УДАР-Солідарність"! 

Терентьєв М.О.: Михайло Терентьєв, "УДАР-Солідарність". 

У мене п"ять депутатських запитів голові Київської міської державної 

адміністрації Кличку Віталію Володимировичу.  

Перший, щодо заборони самовільного захоплення земельної ділянки на 

прибудинковій території будинку 22-26 по вулиці Анрі Барбюса 

Печерського району. 

Другий, щодо накладання мораторію на продаж та оренду підвальних 

приміщень житлових будинків, що можуть використовуватись як тимчасові 

укриття для населення. 

Третій, про демонтаж літнього майданчика, розміщеного на вулиці 

Івана Кудрі, 32 Печерського району. 
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Четвертий, щодо встановлення пішохідного огородження за адресою: 

вулиця Шота Руставелі, 1 у Печерському районі. Поясню. По вулиці Шота 

Руставелі, 1 відбувається стихійне, хаотичне паркування транспортних 

засобів прямо на тротуарі, що заважає вільному пересуванню та утворює 

багато незручностей для мешканців Печерського району.  

Тому з метою забезпечення безпечних умов дорожнього руху прошу 

доручити відповідним структурним підрозділам сприяти встановленню 

пішохідного огородження за адресою: вулиця Шота Руставелі, 1. 

І п"ятий депутатський запит, щодо дотримання норм та правил 

благоустрою власниками літніх майданчиків, що розміщені в Печерському 

районі, а саме: в зв"язку з стихійним функціонуванням літніх майданчиків 

у центрі міста прошу доручити КП "Київблагоустрій" вжити заходів по 

перевірці дозвільних та погоджувальних документів на розміщення 

 

   

 

  <---   23 Июля  12 ч 25 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

функціонування таких об"єктів у Печерському районі. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую!  

Будь ласка, колега Яловий, позафракційний, прошу! 

Яловий К.В.: Яловий, Нивки.  

У мене кричуща ситуація щодо мешканців, родини Гагаєвих, які 

проживають у будинку 20-г по вулиці Туполєва в Шевченківському районі, 

на Нивках.  

Гагаєв є інвалідом ІІ групи, проживає в квартирі з дружиною та двома 

малолітніми дітьми, молодшому з яких 10 місяців, які через високу 

вологість та випарування нечистот з підвалу постійно хворіють.  

До того ж пан Гагаєв зараз перебуває безпосередньо учасником в АТО і 

захищає нашу країну.  

11.06 за моїм депутатським зверненням комісійно було обстежено 

технічний стан, виявлено всі ці моменти, про які було сказано до. Але по 

сьогоднішній день ніяких робіт не було проведено. Також встановлено, що 

це повинно були зробити терміново. На жаль, від Шевченківської районної 

адміністрації ми отримали лише відписки. 

Тому звертаюсь доручити виконавчому органу Київської міської ради 

вишукати можливість, в тому числі й фінансування, термінового 

забезпечення проведення необхідних ремонтних робіт у будинку 20-г по 

вулиці Туполєва, тому що ми, як і декларуємо, підтримуємо бійців АТО. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую!  

Будь ласка, Гончаров, прошу, позафракційний! Немає, відмова. 

Странніков Андрій, не бачу.  
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Бродський Олександр, прошу! Перевірте мікрофон.  

Бродський О.Я.: Бродський Олександр, Сирець, Нивки.  

У мене спільний запит від депутатів Шевченківського району 

Бродського, Гаряги, Кутняка, Лимар, Мандрика, Ялового до Кличка, 

Ніконова, Пантелеєва.  

Запит стосується розподілу загальноміських ресурсів, а саме: чергове 

загадкове розпорядження КДМА стосується переліку будинків, де будуть 

замінені вікна у під"їздах.  

Знаєте, згідно з цим розпорядженням Оболонський район отримав 

майже половину адрес, які заплановані. А Шевченківський, так як і 

Печерський, які є найстарішими районами, жодного. Мабуть, чиновники 

при формуванні цього переліку, одна з півкуль головного мозку відмовила, 

тому і споловинили.  

Наш запит до тих, хто причетний до народження такого казкового 

розпорядження.  

Тому вимагаємо внести зміни до відповідного розпорядження № 708, а 

саме: зазначити в адресному переліку 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 28 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

житлові будинки Шевченківського району міста Києва. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Павлик Віталій Андрійович, прошу! 

Павлик В.А.: Шановний Олексій Юрійович і колеги! Я змушений 

знову звернутись до міського голови з депутатським запитом, на 

превеликий жаль, знову-таки щодо розташування малих архітектурних 

форм у Дарницькому районі.  

Я сподіваюсь, Віталій Володимирович, коли приступить до виконання 

обов"язків, він прочитає депутатський запит, оскільки я вже два місяці 

тому до нього звертався з аналогічним питанням. На вулиці Вербицького 

біля будинку 30, так якраз величезне скупчення цих тимчасових споруд, 

вони створюють значні перешкоди для руху пішоходів, які перетинають 

проїжджу частину, для руху громадського транспорту і створюють таку 

серйозну антисанітарію поруч. 

Віталій Володимирович пообіцяв, що відвідає зазначене місце на моє 

запрошення. Єдиним позитивом є те, що нещодавно якраз кілька МАФів, 

два МАФи були демонтовані, це дійсно є позитиви і така перевага.  

І я би дуже просив, щоб решта малих архітектурних форм, які 

знаходяться незаконно, щоб все-таки були вжиті заходи дієві для того, щоб 

ці малі архітектурні форми на вулиці Вербицького були демонтовані. 

Тому я змушений і оголосити, і вдруге звернутись з відповідним 

запитом до міського голови.   

А також наступний запит, який я оголошую, крім тим, які я подав 
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письмово. Звертаюсь теж до Віталія Володимировича щодо проекту 

програми, антикорупційної програми в місті Києві, яка була вже 

розроблена експертним середовищем. Попередньо концепція розглядалась 

на Антикорупційній раді про те, як стало відомо від експертів і Олексій 

Юрійович знає ситуацію, що зазначений проект програми передбачається 

розглянути, узгодити, погодити відповідними структурними підрозділами і 

це там, на думку, експертів займе певний відлік часу, вони розраховують 

саме зайняти два місяці. 

Тому я звертаюсь до Віталія Володимировича дати доручення всім тим 

структурним підрозділам, посадовим особам, щоб антикорупційну 

програму, відповідні положення, якомога швидше вони розглянули і 

якомога менше надали своїх бюрократичних перепон туди, зауважень й 

інших тих речей, які би дійсно змінили зміст доволі хорошої тієї концепції 

цієї антикорупційної програми.  

А моя позиція, "Демократичної партії", я думаю, колеги, ви 

підтримаєте, що ми обов"язково повинні в цьому скликанні схвалити таку 

програму. Вона буде найбільш раціональна, коли дійсно депутатський 

корпус схвалить програму, вже я так розумію, не для себе. Але схвалимо, 

наприклад, для наступної міської ради, для міськадміністрації. Дійсно, це 

буде напевно і об"єктивно, і раціонально, і ефективно. 

Тому я дуже дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Віталій! 

Будь ласка, Андрійко Руслан Юрійович, "Свобода", прошу! 

 

   

 

  <---   23 Июля  12 ч 31 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Андрійко Р.Ю.: Руслан Андрійко, фракція "Свобода". 

Перший депутатський запит, директору Департаменту міського 

благоустрою та голові Голосіївської районної адміністрації Мельничуку, 

щодо ремонту асфальтового покриття прибудинкової території на вулиці 

Академіка Заболотного. Там знаходиться ринок, оживлена така територія, 

власне, додаються фотографії цих дірок, протягом довгого часу не 

проводився ремонт. Прошу вжити заходів! 

Також депутатський запит другий, директору Департаменту суспільних 

комунікацій КМДА Хонді та директору комунального підприємства ТРК 

"Київ" Криворучку, щодо вжиття заходів з недопущення участі в ефірах 

комунального телеканалу "Київ" Кредісова В.А. 

В"ячеслав Кредісов - екс-заступник міністра оборони України.  

В 2005-2006 роках до мене звернулись кияни, які обурюються тим 

фактом, що дана людина дуже часто виступає в якості експерта на цій, на 

нашому комунальному каналі. Тут на нього ціла маса кримінальних 
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проваджень, вони тут перечислені, їх аж вісім. Я прошу в майбутньому не 

допускати цю людину до нашого комунального каналу, власне, і  надати 

інформацію, хто був відповідальний за запрошення цієї людини на ефіри, і 

повідомити мені про результати розгляду. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Руслане! 

Будь ласка, Головня Роман, "Громадянська позиція"! 

Головня Р.Г.: Шановні колеги! У мене два депутатські запити. 

Перший, щодо перешкоджання діяльності позашкільного навчального 

закладу "Центр військового, патріотичного та спортивного виховання 

молоді "Десантник" у Святошинському районі. 

Сьогодні там відбуваються певні заходи, які перешкоджають діяльності 

цього закладу. І громада Святошинського району, педагогічний колектив 

цим фактом збентежені, звернулись до мене з проханням вияснити 

ситуацію.  

І другий депутатський запит, стосується, надійшло звернення від 

"Будинкового комітету "Вулиця Горького, 23-б" і стосується ТОВ "Соват", 

захоплення прибудинкової території за адресою: вулиця Горького, 23-б. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пане Романе, дякую! 

Будь ласка, Опадчий Ігор, прошу, "УДАР-Солідарність"! 

Опадчий І.М.: Шановний головуючий, шановні присутні! Ми багато 

разів вже казали про підтримку військових, але ж іноді наші слова 

розходяться з ділом. Тому в мене такий запит, що стосується права 

власності наших військових на гаражний кооператив, який вони з 1988 

року намагаються оформити, люди намагаються оформити у власність свої 

гаражі, які вони фактично використовують.  Тому це запит до Міністра 

оборони 

 

 

 

 <---   23 Июля  12 ч 34 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

України, щоб ми нарешті закінчили цю волокіту і дали можливість 

людям користуватись належним чином тим майном, яке вони фактично 

мають у власності. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Будь ласка, Федоренко Ігор! Включіть мікрофон! Будь ласка, мікрофон 

працює! 

Федоренко І.П.: Доброго дня всім! У мене один запит до голови 

Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича. 

Постійно надходять від громадян столиці запитання відносно 

фінансової звітності. 

Тому прошу надати доручення до департаментів та управлінь, які 
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входять до структури Київської міської державної адміністрації, надати 

фінансовий звіт про свою діяльність з 2012 по І півріччя 2015 року. Дякую!  

І хотів би також від фракції "НОВЕ ЖИТТЯ" всі свої хвилини надати 

депутатам, яким не вистачає щодо запитів. 

Резніков О.Ю.: Депутатам, яким не вистачає майстерності вкладатись в 

одну хвилину. Дякую, будь ласка, за щедрість! 

Колісніченко, будь ласка, "Свобода", прошу! 

Колісніченко О.М.: Шановні кияни, шановні депутати! Київському 

міському голові Кличку Віталію Володимировичу, щодо відновлення 

асфальтного покриття по вулиці Касіяна в Голосіївському районі.  

Ще в 12-му році з мотивів підведення комунікацій до ТРЦ "Республіка" 

по вулиці Касіяна було знято асфальтне покриття. На сьогодні ТРЦ 

"Республіка", ні покриття, ні комунікацій, і, на жаль, як наслідок одна з 

ключових дорожніх артерій масиву Теремки-2 у Голосіївському районі 

залишалась в занедбаному стані.  

Прошу ініціювати включення до Програми соціально-економічного 

розвитку міста Києва на 16-й рік кошти на відновлення асфальтного 

покриття по вулиці Касіяна в Голосіївському районі. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Будь ласка, Михайленко Владислав! Немає, відмова. 

Гацько Василь, прошу! Немає. 

Велімовський Анатолій, прошу! 

Велімовський А.Р.: Дякую, шановний пане головуючий!  

Я бы хотел вернуться к проблеме Валентины Макаровой. У меня 

депутатский запыт на министра внутренних дел господина Авакова по 

поводу расследования этого дела.  

За двое суток, которые прошли после нападения на нашу активистку, 

дело не изменилось вообще никак. Следователь, который приезжал в 

больницу, рассказывает там родственникам, знакомым о том, что: а зачем 

вы поднимаете такой шорох по этому поводу?  

На сегодня очевидно, что основные вещи, которыми сейчас занималась 

Валентина, это вопрос по Республиканскому училищу физической 

культуры, по товариству "ЖенСан" 

 

   

  <---   23 Июля  12 ч 37 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

і по ОСББ "Лісова пісня". То есть, по всей видимости причины 

нападения надо искать где-то вот по этим трем различным позициям.  

Я бы очень просил, чтобы милиция начала активно работать по этому 

направлению и нашла действительно заказчиков и исполнителей этого 

преступления.  

Особо хотел бы отметить, что, еще раз подчеркнуть, ситуация с 
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Валентиной находится под постоянным контролем депутатов от партии 

"УДАР-Солидарность", от фракции "УДАР-Солидарность" и 

непосредственно мэра. Мэр лично звонил начальнику БСП. На сегодня 

Валентина обеспечена абсолютно всеми лекарствами, там не хватает 

каких-то глазных капель, но это будет завезено буквально сегодня.  

И особо еще раз просил бы, я бы просил всех не пиариться на 

человеческой беде. Да, есть ситуация, при которой действительно 

активисты наражаются на неприятности и действительно на 

...(неразборчиво) подобной ситуации они бывают, к сожалению. 

Я думаю, что милиция должна с этим разобраться! Но не может быть в 

этой ситуации никакой политики. Это проблема нашего города и, к 

сожалению, здесь есть деньги и эти деньги иногда жестокие. Поэтому я 

прошу воздержаться от пиара на человеческом горе. Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Пишняк, "УДАР-Солідарність"! Відмова. 

Вовченко Олександр, будь ласка, "Радикальна партія Олега Ляшка"! 

Вовченко О.Л.: Шановні колеги, у мене заява до голови Київської 

міської державної адміністрації!  

Відповідно до положень статті 24 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" мною було здійснено перевірку щодо розміру 

премій та інших додаткових виплат директорів департаментів КМДА та їх 

заступників за 2014-2015 рік. 

Під час перевірки були виявлені факти щодо місячних нарахувань,  

премій та матеріальної допомоги, які в п"ятикратному і більше розмірі 

перевищують посадові оклади вказаних працівників КМДА. 

Так, найбільші розміри додаткових виплат без врахування зарплат, 

надбавок та відпускних, підкреслюю, мали директор Департаменту 

фінансів з максимальною щомісячною виплатою 38 тис. 706 грн; директор 

Департаменту комунальної власності - 22,5 тис. грн; керівник 

Департаменту економіки та інвестицій - 19 тис. 

Звертаю вашу увагу, що максимальні розміри премій та матеріальної 

допомоги чиновників департаментів припадають на серпень-грудень 2014 

року.  

Серпень 2014 року - це загострення конфлікту на Донбасі, і в той час, 

коли Київрада прийняла рішення про зміни до бюджету, секвестр бюджету, 

з метою зменшення витрат та його збалансування. Ці зміни готував саме 

Департамент фінансів. Було скорочено витрати на освітні програми, 

оптимізовано видатки на фізкультуру, спорт, молодь. 

У грудні 2014 року відбувались страйки. Наприклад, працівників 

електротранспорту,  
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  <---   23 Июля  12 ч 40 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

яким по три - чотири місяці не виплачували заробітну плату.  

Тенденції до нарахування великих премій збереглись і в 2015 році. 

Тобто чиновники КМДА до своїх зарплат і надбавок отримували ще по 10, 

20, 30 тис. премій, в той час, коли середня зарплата столичного двірника 

зменшилась двічі - до тисячу 300 грн на місяць. 

Зазначу, що в умовах економічної кризи та військових дій на сході 

Кабмін, Верховна Рада ввели обмеження місячних розмірів заробітних 

плат. Так, наприклад, ввів обмеження місячної заробітної плати виключно в 

розмірі посадового окладу без премій для членів Кабінету Міністрів.  

Я не проти великих зарплат чиновників, взагалі за якісну роботу 

потрібно мотивувати їх належним чином, але, підкреслюю, якісну.  

Що ми маємо? Лідери, наприклад, Департамент економіки відповідає 

за надходження від сплати пайової участі, за п"ять років скорочення 

надходження від 1 млрд. до 150-ти тис., Департамент власності - різке 

скорочення від надходження сплати за оренду комунального майна, за 

продаж. Тобто за що премії?  

Що найстрашніше? Погодження цих премій, стоїть підпис Кличка. 

Тепер зрозуміло, чому депутати більшості були проти оголошення даної 

інформації. 

Я, враховуючи вищенаведене, прошу в подальшому, щоб не допустити 

нарахування необгрунтованих космічних премій, доплат, вимагаю до 30 

липня цього року затвердити розпорядження голови КМДА, яким 

обмежити премії заступникам голови КМДА, директорам департаментів 

КМДА та їх заступникам у розмірі не більше посадового окладу. 

Встановити, що премії заступників голови КМДА, директорів 

департаментів та їх заступників у розмірі більше посадового окладу 

можуть нараховуватись виключно на підставі відповідного рішення 

Київради за результатами їхньої роботи.  

І хочу попередити, якщо ми це не зробимо, то ваші ж працівники 

секретаріату, апарату та інші бюджетники... 

Резніков О.Ю.: Дякую! Час сплив - 4 хвилини, пане Олександре! 

Будь ласка, Странніков Андрій, прошу! Ви знімаєте. 

Так, Гончарова немає.  

Тетяна Іванівна Меліхова, запит Київському міському голові, я не 

озвучив, два запити стосовно за ...(нерозбірливо) Синьоозерної та 

Стеценка, звернення мешканців, та відповідно створення веловагону.  

Будь ласка, Гацько Василь не прийшов. Михайленко Влад, все. 

Меліхова, Гончаров.  

Шановні колеги, я прошу всіх  

 

   



47 

 

 

 

  <---   23 Июля  12 ч 43 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

займати місця! Ми зараз будемо голосувати за підтримку депутатських 

запитів, які були озвучені головуючим і відповідно персонально 

депутатами, та направлені вони будуть посадовим особам і так далі. Тому 

ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати депутатські запити, які 

були озвучені, прошу визначатись! Голосуємо! Товариство, голосуємо! 

Підтримка депутатських запитів. Працюємо! 

Голосування: 

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

Запити, жоден запит не підтриманий. Я вас з цим вітаю! Все, у нас 

добре початок роботи, продовження. 

Будь ласка, переходимо до порядку денного. Згідно з розділом ми 

ставимо на обговорення пропозицію депутата Руслана Андрійка ... Що 

сталося? Що таке? Карточка не спрацювала? А ви коли бігли по коридору, 

вона у вас працювала на дистанційному пульті?  

Товариство, тоді, будь ласка, я хочу почути пропозицію когось з 

депутатів! Що ви пропонуєте - повернутись до голосування? Є пропозиція 

менше вживати кави і тоді не треба буде ходити в туалет! Зверніть увагу на 

головуючого, він працює і не виходить з зали!  

Товариство, є пропозиція - давайте працювати! Є для цього обідня 

перерва, коли можна пити каву і їсти ковбаски! Я так розумію, є пропозиція 

повернутися до голосування по порядку денному в зв"язку з тим, що не 

добігли. Ставлю на голосування пропозицію депутатів щодо повернення до 

обговорення питання порядку денного та голосування про підтримку 

депутатських запитів та звернень. Хто за таку пропозицію, прошу 

визначатись! Щодо повернення! 

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Ми повертаємось до обговорення питання порядку денного - 

депутатські запити. Хто за те, щоб підтримати депутатські запити та 

направити їх відповідним посадовим особам або в організації, органи, 

прошу визначатись, хто за, проти чи утримався! Ставлю на голосування. 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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  <---   23 Июля  12 ч 46 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Так, наступне питання в нас було, в зв"язку з голосуванням щодо зміни 

черговості на клопотання колеги Руслана Андрійка ми зараз маємо 

розглянути питання порядку денного, яке називається "Про розірвання 

договору оренди земельної ділянки площею такою-то на проспекті Науки, 

42-а між Київрадою та товариством "Будконсалтинг-інвест", кадастрова 

справа тут не вказана, № 79-6-00448 від 09.11.2006. Доповідає Руслан 

Андрійко.  

Будь ласка, з трибуни? Прошу! 

Андрійко Р.Ю.: Шановні колеги, шановні колеги-депутати, 

головуючий! Вашій увазі пропонується проект рішення Київради "Про 

розірвання договору оренди земельної ділянки площею  1,06 га на 

проспекті Науки,42-а, укладеного між Київською міською радою та ТОВ 

"Будконсалтинг-інвест", № 79-6-00448 від 09.11.2006 року". 

Власне, проблему, я думаю, що ви всі, колеги, знаєте, проблема дуже 

така одіозна, складна.  

Протягом уже півроку я зустрічався з місцевими жителями, які 

проживають безпосередньо на проспекті Науки, 42. Ми опрацьовували 

проект рішення у всіх комісіях, він був підтриманий екологічною комісією, 

земельною комісією, пройшов управління правового забезпечення, яке 

дало свої рекомендації.  

І договір оренди, власне, пропонується розірвати в зв"язку з 

невиконанням пункту 8.4 договору оренди в частині не вирішення питання 

майнових відносин у встановленому порядку до закінчення оформлення 

дозвільної документації на будівництво виключно за рахунок ТОВ 

"Будконсалтинг-інвест", не сплати орендної плати, Київська міська рада.  

Шановні колеги, я прошу повернутись і сісти на свої місця, тому що 

дуже сподіваюся на вашу підтримку, особливо в контексті виборів.  

Власне, будівництво знаходиться безпосередньо близько біля ядерного 

реактора, Інституту ядерної фізики, що несе конкретну загрозу екології 

міста Києва. Саме будівництво розташоване на охолоджувальних системах 

ядерного реактора. 

Дана тема неодноразово висвітлювалась і в ЗМІ, і були заяви екологів. 

Ну, звичайно, що, на жаль, в Києві дуже часто забудовники не виконують 

свої соціальні зобов"язання, їм плювати на, власне, екологічну безпеку 

киян. Але я думаю, в цьому випадку конкретно має своє сказати слово 

Київська міська рада.  

Також забудовник проігнорував, власне, пункт 8.4 договору оренди. На 

даній території знаходиться будинок, в якому проживає близько 17 сімей, 

фактично 
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майнові права цих людей не враховані. І якщо це будівництво 

розпочнеться, ці люди, які мають невисокий соціальний статус, вони 

просто будуть викинуті на вулицю.  

Також цей мікрорайон має певну історичну цінність, там жили 

постійно ядерщики, там є липова алея, яку ми пропонуємо зробити, надати 

статус скверу, щоб уже жодний забудовник на неї не претендував і щоб 

нарешті, власне, вирішити проблеми місцевої громади.  

Місцева громада дуже активна. Протягом тривалого часу вони 

проводили акції, і там на місці висаджували дерева, і тут біля Київської 

міської ради, і на громадських слуханнях, і на депутатських слуханнях, і 

виходили до мера з плакатами. І, власне, сьогодні ви бачили, як місцеві 

роздавали листівки і просили депутатів підтримати даний проект рішення.  

Ну і останнє, що я хотів звернутись до вас, шановні колеги! Насправді, 

я вважаю, що сьогодні Київська міська рада має дійсно показати, хто хазяїн 

і хто господар у місті Києві.  

Щоб не дати змоги, умовно кажучи, на цій темі піаритись різним там 

проходимцям, ми бачили тут Березу, який з"явився за два місяці до виборів 

і розказує, який він борець за науку. Я цією темою займався вже протягом 

півроку ... (оплески). І, шановні колеги, зараз ви можете самі перед 

виборами пропіаритись і показати, що ви за киян, в хорошому смислі цього 

слова. Я не хочу називати різних нехороших забудовників, які, на жаль, є у 

фракції, мегафракції, різних там матюкливих, одіозних забудовників, які 

призвели до цієї ситуації, які винні в цій злочинній і шкідливій забудові, 

незаконній, тому я б дійсно хотів досягнути результату!  

Покажіть, що ви - влада, яка обрана киянами, ви - депутати, вам 

делегували свої повноваження! Не допустіть до цієї теми, щоб на ній 

піарились жодні проходимці, попіартесь в хорошому сенсі перед виборами 

і покажіть, що ви - влада! Дякую, шановні колеги! Сподіваюсь на вашу 

підтримку, особливо мегафракції! 

(Оплески). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, записались до обговорення! Переходимо до 

обговорення проекту. 

Прошу, Меліхова Тетяна Іванівна, "Батьківщина"! Є пропозиція без 

обговорення ... 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги, фракція "Батьківщина" підтримує 

доповідача і просить проголосувати. 

(Оплески). 

Резніков О.Ю.: Товариство, якщо є згода, я пропоную без обговорення! 

Немає заперечень, ніхто не наполягає на гарантованому виступі?  Ніхто! 

Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Прошу 

визначатись! 
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Голосування: 

За - 83, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Андрійко Р.Ю.: Дякую, колеги! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Руслане! 

Товариство! (Шум у залі). Карточку візьміть! (Шум у залі).  

З зали: Покажіть пофракційно! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка! 

Будь ласка, Анатолій Карпенко, проект рішення "Про затвердження...  

Доповідає Овраменко, будь ласка, щодо програми затвердження 

регуляторних актів.  

Овраменко О.В.: Фракція "УДАР-Солідарність". 

Я прошу доповнити додаток до проекту рішення Київради, який ми 

зараз розглядаємо, пунктом 67-м, проект рішення Київської міської ради 

"Про питання міської геодезичної мережі міста Києва", пунктом 68-м, 

проект рішення Київської міської ради "Про затвердження порядку  

набуття прав на землю із земель комунальної власності в місті Києві", та 

пунктом 69, проект рішення Київської міської ради "Про затвердження 

порядку функціонування автостанцій на території міста Києва".  

І з цими правками проголосувати даний проект рішення. 

Резніков О.Ю.: Товариство, з цього приводу немає запитань, 

заперечень, застережень? 

Овраменко О.В.: Так, другий проект рішення порядку денного. 

Резніков О.Ю.: Немає. 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись, з 

правками, озвученими Оленою Овраменко. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

У мене питання до технічної служби, в залі просять показати 

пофракційне попереднє голосування. Це зараз можливо вивести на екран, 

попереднє голосування? Там, де стосувалось розірвання договору оренди, 

доповідав Руслан Андрійко. 

Вибачте, у кожного на екрані, на моніторі можете подивитись 

пофракційно, вже ми проголосували. 

Наступне питання доповідає "Про утворення Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого 

органу". Доповідає хто? Левада Сергій? Від 
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Сергій, від комісії! Будь ласка, включіть мікрофон! 

Левада С.Я.: Шановний головуючий, шановні колеги? Скільки, одна 

хвилина? 

Резніков О.Ю.: На доповідь? 

Левада С.Я.: Так.  

Резніков О.Ю.: Взагалі формально по Регламенту - до 10 хвилин.  

Левада С.Я.: Там одна хвилина. 

Резніков О.Ю.: Ви доповідайте, не переживайте. 

Левада С.Я.: Добре. 

Шановні колеги! Ліквідація архітектурно-будівельного контролю, який 

був до прийняття Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", 

фактично позбавила можливості не тільки погоджувати проектну 

документацію, але й залучати до процесу надання дозвільних документів 

на будівництво, позбавлення можливості впливу на самий процес 

будівництва.  

А в існуючій ситуації вплив на процес розвитку міста, в основному 

контролювати цей процес київська влада немає можливості. І це призвело, 

як ми бачимо, до хаотичної забудови та самовільної забудови. Це призвело 

до порушень прав територіальних громад впливу на містобудівні процеси в 

місті, що призвело до численних протистоянь між представниками 

територіальних громад та забудовниками, а також неможливості 

призупинення будівництва в разі порушення містобудівних умов, обмежень 

та невиконання проектних рішень тощо. 

У квітні цього року було прийнято рішення Верховної Ради стосовно 

дерегуляції в сфері архітектурно-будівельного контролю, що дає змогу, 

насамперед, місту повернути ці повноваження і привести до 

контрольованого процесу будівництва. А, насамперед, дає змогу 

одержувати... дає змогу видавати дозвільні документи, слідкувати за ходом 

будівництва, а також вводити в експлуатацію, призупиняти будівництво або 

анулювати дозволи при порушенні будівельних норм та державних 

стандартів шляхом випису приписів та накладання штрафів.  

Насамперед, я хочу підкреслити, що цей закон дає змогу прийняти 

рішення, і це нам необхідно, про створення окремого структурного 

підрозділу. Якщо ми дане питання не вирішимо, то Київ залишиться, 

насамперед, з тією старою системою і буде діяти контроль з боку 

державної архітектурно-будівельної інспекції. 

Тому я прошу підтримати створення  
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структурного підрозділу. І я гадаю, що це, насамперед, перемога всіх 

депутатів Київської міської ради цього скликання, тому що кожен знає, яка 

ситуація на будівельному ринку міста, а також це велика заслуга і вклад 

мера міста, тому що він відстоював позиції міста і ми домоглися створення 

окремого департаменту. Дякую! Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень, застережень немає. Всі 

зрозуміли, про що йдеться мова. Варто підтримати. Ставлю на голосування 

цю пропозицію. Прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступний доповідає Черніков Олександр Михайлович 

питання, включене до порядку денного, щодо зміни кадрового складу 

комісій. Прошу, з місця доповідайте! 

Черніков О.М.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 19.06.2014 №10/10 “Про перелік та склад постійних комісій Київради 

VІІ скликання”.  

Внести такі зміни до переліку та складу постійних комісій Київської 

міської ради УІІ скликання, затверджених рішенням Київської міської ради 

від 19.06.2014 № 10/10: обрати до складу постійної комісії Київської 

міської ради з питань транспорту та зв"язку  нашого колегу Бобровського. 

Прошу підтримати, для виконання своїх прав та обов"язків як депутата, 

нашого колегу!  

Резніков О.Ю.: Товариство, немає заперечень, застережень. Ставлю на 

голосування цей проект рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Наступне питання доповідає Странніков Андрій Миколайович щодо 

питання щодо звільнення ТОВ "Житлоінвестбуд-УКБ". Перепрошую, це 

наступне буде!  

Київський домобудівельний комбінат №1, прошу, щодо чорнобильців!  

Включіть мікрофон Страннікову! 

Странніков А.М.: Дякую! Шановні колеги! Вашій увазі 

представляється проект рішення Київської міської ради "Про звільнення 

ТОВ “Київський домобудівельний комбінат №1” від сплати пайової участі".  

Історія така, що в 2012 році було передано безоплатно в комунальну 

власність 61 квартиру, що  
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передані відповідно черговикам, чорнобильцям. Усі ці квартири надані, 

але 30 із них були надані вже безпосередньо з оздобленням, а 31 була 

надана без оздоблення, оскільки були домовленості попередні, що 

забудовника звільнять від сплати пайової участі і таким чином можна буде 

зробити оздоблення і в цих квартирах. Але оскільки тривалий час, 

протягом кількох років київська міська влада не звільняла забудовника від 

сплати пайової участі, відповідно виник конфлікт між забудовником і 

київською міською владою, а постраждали в цьому саме ті представники 

чорнобильців, які приходили до нас на пленарне засідання десь орієнтовно 

два місяці тому. І тоді ми отримали від сесії Київської міської ради 

доручення вирішити це питання таким чином, щоб зробити оздоблення в 

квартирах цих людей. 

За цей час відбулися які події? Забудовник, розуміючи, що від київської 

міської влади немає ніякого, умовно кажучи, відгуку, подав до суду на 

Київську міську раду і зараз уже на виході судове рішення суду щодо 

стягнення з Київської міської ради 102 млн. грн, тобто вартості тих 

квартир, які були передані, 61-ї квартири, які були передані забудовником 

Київській міській раді. 

Таким чином у нас сьогодні є, скажімо так, вибір, або ми не голосуємо 

за це рішення, не підтримаємо його і тоді маємо всі шанси отримати збитки 

в сумі 102 млн., або ми значно меншою сумою в розмірі, якщо я не 

помиляюсь, 12 млн., таким чином ми виходимо з цієї ситуації - 

чорнобильці отримують оздоблення, Київська міська рада не влізає в 

стомільйонні збитки, не втрачається при цьому бюджет, тому що ми так, це 

не є прямими втратами бюджету, і таким чином конфлікт вирішується.  

У мене буде велике прохання, шановний Олексій Юрійович, заслухати, 

бо ми вже раз давали слово представникам саме цих будинків, 

представникам чорнобильців, дати одну хвилину для пояснення ще раз 

своєї позиції депутатам Київської міської ради, вони зараз тут є, вони 

поруч із сесійною залою. Дуже прошу це зробити. 

Резніков О.Ю.: Пане Андрію, ви знаєте, що треба ставити на 

голосування. 

Странніков А.М.: Безумовно, я прошу поставити. 

Резніков О.Ю.: Тоді сформулюйте, кого конкретно ви просите в якості 

співдоповідача, просити згоду Київської міської ради на виступ. 

Странніков А.М.: Прошу надати слово Діденку Василю Опанасовичу, 

який є представником мешканців будинку по вулиці Клавдіївській.  

Резніков О.Ю.: Ваша пропозиція дати згоду на виступ Діденка Василя 

Опанасовича з питання порядку денного, яке ми зараз обговорюємо. 

Странніков А.М.: Так точно. 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, для того, щоб продовжити 

обговорення цього питання порядку денного, я ставлю на голосування 
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депутатського корпусу, на виступ Діденка Василя Опанасовича з 

питання порядку денного, яке ми зараз обговорюємо. Хто за таку 

пропозицію, проти або утримався, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 78, проти - 1, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Запросіть Діденка Василя Опанасовича! Ви зараз хочете виступити чи 

після депутатів? Зараз. Будь ласка, на трибуну пройдіть! Будь ласка! 

Діденко В.О.: Добрий день, шановні депутати! Добрий день, 

головуючий! У нас така просьба, дуже велика. Ми - інваліди війни, 

інваліди-чорнобильці... (нерозбірливо) сорока. До сіх пір не можуть ніяк 

зробити нам ремонт квартир. Благодаря депутатам Страннікову, Мусі, 

депутат Муха, Меліховій Тетяні Іванівні, Бондаренку Володимиру 

Дмитровичу, що вони заботяться про громадян. Тут є у нас ініціативна 

група (там стоїть вся), тоже такі інваліди, як і я, на костилях.  

Просьба, шановні депутати, підтримати забудовника в такому плані. 

Він дає, дав голові КМДА Кличку Віталію Володимировичу гарантійне 

письмо про те, що якщо ... (нерозбірливо) звільнять його від пайової участі, 

значить, він гарантійним письмом дає згоду на ремонт ... (нерозбірливо) 

нашої квартири. Багацько не прийшло, тому що лежачих дуже багато. 

Шановні депутати! Дуже велика просьба - підтримайте нас, тому що, 

як то кажуть, вже другий рік ми приписані, а жити немає де! Нанімають 

люди койко-місце, комуналка, в частості і я, койко-місця нанімаєм. Дальше, 

остальні не можуть прийти, такі ви бачите, як я! Люди, котрі воювали, 

люди, котрі той же Чорнобиль захищали, і я ліквідатор, в тому числі, не 

дивлячись на те, що інвалід війни.  

Шановні депутати, дальше терпіти немає куди! Другий рік, як ми 

приписані, а жити немає де!  Забудовник гарантує це, він дав письмо 

офіційне, гарантію дав, що якщо звільнять від пайової участі, значить, він 

приступає до ремонту нашої квартири. Забудовник здав 61 квартиру ... 

(відключений мікрофон). 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 07 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Василь Опанасович, дуже вам дякуємо! Дякуємо, ми 

почули позицію. 
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Колеги, чи є потреба для обговорення, чи можна без обговорення? Є. 

Хто наполягає на виступі? Фракція "Єдність" наполягає на виступі і 

"Громадянська позиція" наполягає на виступі.  

Будь ласка, Омельченко Олександр Олександрович! 

Омельченко О.О.: Доброго дня, шановні! 

Шановні колеги! Поважати інвалідів, людей - це наш обов"язок, і 

забезпечити житлом теж.  

Забудовник порушив умови договору з паном Поповим. І тому пан 

Попов і забудовник повинні відповідати перед законом, що вони обманули 

владу і обманули людей. І треба цього добитись. Це перше питання.  

А в даному випадку забудовник використовує нашу владу та інвалідів, 

шановних нами, отримати незаконно звільнення від пайової участі за ті 

гріхи, що він два з половиною роки із 60-ти квартир 30 квартир не 

відремонтував.  

Звільнення від пайової участі дає йому не тільки фінансову можливість 

відремонтувати, а ще й нажитись на цьому.  

І коли пан Андрій, депутат, каже, що ми повинні вийти з цього 

положення, то не ми в цьому положенні. В цьому положенні в минулому 

пан Попов, який не дружить із законом, і забудовник, прізвище якого 

бажано нам сьогодні назвати.  

А те, що знаходиться в суді справа, то забудовник її програє, якщо ми 

захистимо права інвалідів. (Відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, Олександр Олександрович! 

Будь ласка, Головня від "Громадянської позиції", виступ гарантований 

від фракції, прошу! 

З зали: Від фракції він просив виступити. 

Резніков О.Ю.: Я сказав, від фракції. А скільки ви виступали? 

З зали: Забрали слово.  

Резніков О.Ю.: Скільки хвилин був виступ? 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Олександр Олександрович, я вибачаюсь, мені здалось, 

що це було три хвилини. Я вже звик до вашого, мене укачало.  

Прошу, продовжуйте, ще хвилину. 

Омельченко О.О.: Так, я - нормальний. 

Резніков О.Ю.: Я не сперечаюсь, що ви - нормальний. 

Омельченко О.О.: Тому в мене 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 10 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

є пропозиція - попросити і доручити нашому депутату Непопу зробити 

ремонт швидко, якісно 30-ти квартир, а того забудовника з Поповим 

поставити перед законом. І наш депутат Непоп зробить це швидко, дешево 
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і ми ще зекономимо тих 27, чи 30, чи 100 мільйонів, які хочемо вибросити 

на вітер. Така моя пропозиція! Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, Олександре Олександровичу!  

Наступний, я так розумію, Павлик Віталій Андрійович наполягає! 

Прошу, "Демократична партія"! 

Павлик В.А.: Шановні колеги! Абсолютно ми маємо підтримати 

безпосередньо і ветеранів, і учасників ліквідації аварій на ЧАЕС. 

Однозначно люди заслуговують гідного житла при гідних умовах!  

Єдине, хотів би трішки нагадати історію, те, що було в 2011 році. Це 

пам"ятає Олексій Юрійович і, напевно, Андрій Странніков, я сподіваюсь. В 

той час, коли розглядалось питання відведення земельної ділянки 

зазначеним забудовникам, єдиною принциповою умовою для нього було те, 

що він належну кількість квартир, яка зазначена, з належним ремонтом 

передасть безпосередньо ветеранам, чорнобильцям, інвалідам. Така була 

умова. 

Тоді ми певною мірою пішли на порушення, тому що ця ділянка була 

вільна від капітальної забудови, і пішли на те, відвести, щоб безпосередньо 

така кількість квартир була передана. Пройшло вже чотири роки, наразі 

нам забудовник виставляє тепер умови, що, шановні, ви повинні 

відремонтувати, зробити, або ми заберемо квартири. Але це інше, це 

абсолютно інше питання - забирати квартири, тому що вже була умова. Але 

можливо дійсно в документах, які підписували тоді там представники 

Льовочкіна і Кравця, які керували столицею, можливо дійсно вони і 

заклали під забудовника цю міну для того, щоб він потім через п"ять років 

міг висловлювати ці претензії.  

Але єдине в мене питання, можливо, до Андрія Страннікова. Я 

абсолютно, ще раз наголошую, ми фракцією підтримуємо необхідність 

того, щоб люди жили дійсно в гідних умовах, в гідних квартирах, з 

ремонтом, але можливо, чи не дешевше буде нам відремонтувати ці 

квартири коштом комунальних підприємств міських і, зекономивши таким 

чином кошти, бюджет, адже тих 12 млн., які ми пропонуємо компенсувати 

забудовнику, я думаю, це занадто багато він собі хотів знову-таки! Але чи 

не було б краще, щоб ми комунальними підприємствами, силами 

комунальних підприємств, за рахунок коштів більш економно, але і теж 

якісно б зробили цей ремонт. Це якби запитання і пропозиція до колег. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Роман Головня! Я вибачаюсь, просто черговість, це не з неповаги до 

вас так сталось! Прошу! 

Головня Р.Г.: Шановні колеги! Я хотів би, щоб ми сьогодні дане 

питання розділили на дві частини.  

Перша - це ремонт, дійсно, який потребує, слава Богу, 
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  <---   23 Июля  13 ч 13 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

квартири були надані і саме ці ветерани, інваліди, чорнобильці 

звичайно потребують, щоб вони відремонтовані. Це питання номер один.  

І питання номер два - це списання цієї пайової участі. Їх потрібно 

абсолютно розділити ці питання. Тому що, якщо б ми робили це міським 

коштом, це в рази було б дешевше для міста Києва зробити ці ремонти. І не 

потрібно сьогодні брати чорнобильців у заручники і ставити вперед, 

прикриватись, на жаль, ними і таким чином списувати з бюджету міста 

Києва мільйони гривень. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, чи є ще представники фракцій, які 

наполягають на виступі?  

Гусовський Сергій Михайлович, ви зняли виступ чи будете? Будете. 

Будь ласка, Гусовський, "Самопоміч"! 

Гусовський С.М.: Дякую!  

Шановні колеги! Пропоную підтримати, тут були дуже слушні 

пропозиції стосовно того, що місто може само профінансувати, тобто ті 

ремонти квартир, бо вони дійсно необхідні і люди заслужили те, щоб 

достойно отримати компенсацію за те, що вони ризикували своїм життям. 

Але ми розуміємо, що в тому вигляді, в якому зараз подається цей 

проект рішення, то тут є і корупційна складова і, окрім того, воно попри те, 

що півроку принаймні обговорювалось, а подається в порядку 

невідкладності.  

Пробачте, знову-таки немає можливості нормально проаналізувати, 

прочитати. Тобто хтось отримав цей проект просто зараз, так, 

безпосередньо перед засіданням. То це продовження цієї типічної, 

пробачте, ганебної практики, коли ми маємо реагувати, так, "на скаку". 

Тому пропоную зафіксувати відношення, ставлення ради до 

відновлення квартир, до ремонту квартир, ми маємо це виконати, але 

питання забудовника - це абсолютно окреме питання.  

Резніков О.Ю.: Шановні колеги, особливо звертаюсь до колег, які 

вносили пропозиції, колега Омельченко, колега Головня і колега 

Гусовський. Якщо вам не важко, для того, щоб я міг ставити на 

голосування ваші пропозиції, якщо це пропозиції до проекту рішення, був 

би щасливий отримати їх хоча б у письмову вигляді, щоб я міг це на 

стенограму озвучити, якщо це пропозиції до проекту рішення, якщо вони 

змінюють суть. Якщо це просто ваша думка і позиція, і ви не наполягаєте, 

то я не буду ставити на голосування, оскільки я, чесно, відверто, ідеї почув, 

але як ставити на голосування таку пропозицію по відношенню до проекту 

рішення не зрозумів. Тому поки ви подумайте і сформулюйте для того, щоб 

я міг ставити на голосування. 

Будь ласка, я так розумію, обговорення люди хочуть, тому Муха, 

"УДАР-Солідарність", прошу. 
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Муха В.В.: Шановні колеги, я дякую дуже за можливість виступити!  

Я би хотіла вас попросити підтримати людей. Це 61-а людина, які 

стали фактично заручниками домовленостей. Це не наша провина, не 

нашого скликання, це питання, яке виникло 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 16 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

за минулої Київради. І іншого шляху, повірте, ми опрацьовували інші 

питання, це єдиний шлях, який знайшли для вирішення, для того, щоб 

люди нарешті, з 2012 року чекають отримання квартир. І я би дуже хотіла, 

щоб сьогодні всі пам"ятали, що вони представляють інтереси громади. Я 

розумію, що вибори попереду і всім хочеться розказати про те, як 

розкрадаються державні кошти, але в першу чергу нас обирали для того, 

щоб захищати людей і представляти інтереси громади. Тому сподіваюсь на 

підтримку не тільки нашої фракції, а й колег із інших фракцій, щоб люди 

ще три роки не чекали того, щоб заїхати в надані їм квартири в 2012 році.  

Дякую! Дуже сподіваюсь на підтримку! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Суб"єкт подання Странніков Андрій 

Миколайович, прошу! 

Странніков А.М.: Шановні колеги, я хотів би буквально коротко 

пройтись по всіх пропозиціях! Це питання розглядається вже скоро рік і ті 

пропозиції, які сьогодні висловлюють представники фракцій, вони так 

само обговорювались. Мене просто дивує, що в бюджетній комісії є 

представник фракції "Самопоміч", наприклад, який в курсі цієї ситуації, і 

що пропозиція відремонтувати за державний кошт так само 

обговорювалась. Але на сьогоднішній момент ніхто - ні Непоп, ні 

"Спецжитлофонд", ніхто не має права на приватні квартири витрачати 

жодну бюджетну копійку. Це буде вам і корупція, і кримінальні справи, 

тому ми і пішли найбільш простим шляхом для міста і для бюджету.  

Таким чином для того, щоб не було бюджетних втрат, ці кошти все 

одно забудовник не сплатить, тому що будь-який суд все одно його 

звільнить від цієї пайової участі, або ще гірше, і зараз є всі загрози, стягне 

вартість тих квартир, які він нам передав. Тому що позиція забудовника 

дуже проста - якщо вам ці квартири не потрібні, будь ласка, повертайте їх, 

якщо не можете повернути - будь ласка, поверніть кошти, тому що вони 

були передані без будь-яких зобов"язань. А от пропозиція міської влади, 

яка є, я справді і тут  підтримую Омельченка, що позиція попередньої 

міської влади і Попова була, щоб дозволити цьому забудовнику в рахунок 

сплати пайової передати ці квартири. Тому зараз у нас є єдиний правовий 

механізм - це той проект рішення, який поданий до вашого розгляду.  

Будь ласка, колеги, я прошу його підтримати! Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, ще від фракцій не було виступів! 
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Будь ласка, Вовченко Олександр, "Радикальна партія"! Не бачу його. 

Не буде виступу від фракції, пан Марк? Ні. 

"Самопоміч" виступала, "Єдність" виступала, "УДАР-Солідарність" 

виступала, "Громадянська позиція" виступала. Чи є фракції, які не 

виступали і бажають, наполягають на гарантованому виступі? Ні. 

Ставлю на голосування пропозицію депутатів про підведення риски. 

Зараз, я до пропозицій повернусь, ставлю на голосування пропозицію щодо 

підведення риски і підведення обговорення, оскільки всі фракції 

скористались своїм правом на гарантований виступ. Хто за те, щоб 

підвести риску і припинити обговорення, прошу визначатись. Ставлю на 

голосування 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 19 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

цю пропозицію! 

Голосування: 

За - 56, проти - 7, утр. - 8. Рішення не прийнято. 

Ми продовжуємо обговорення. 

Будь ласка, Гусовський  Сергій Михайлович, "Самопоміч"! Хочете 

працювати далі, голосуйте так же успішно. 

Будь ласка, Гусовський Сергій Михайлович, включіть мікрофон! 

Це процедурне? Перепрошую, 40 голосів, це процедурне рішення. Ми 

припинили обговорення. 

Тепер прошу тих депутатів, які вносили пропозиції, для того, щоб я міг 

ставити на голосування, сформулюйте акцентовано, що саме ви хочете, 

щоб я ставив на голосування. Нагадую, воно має стосуватись проекту 

рішення. Якщо воно не відноситься до проекту рішення, я не буду ставити 

це на голосування, тому що це буде пропозиція іншого проекту.  

Ще раз нагадую, після того, що ми припинили обговорення, якщо 

будуть представники фракцій, які не виступали, вони мають право на 

гарантований виступ.  

Будь ласка, Олександр Олександрович, сформулюйте вашу пропозицію 

для стенограми.  

Включіть мікрофон Омельченку! 

Омельченко О.О.: Дякую!  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Василь Опанасович, сядьте нормально, не стійте, вам 

буде важко. Ми... 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Не треба. Василь Опанасович, пересядьте, будь ласка, 

вам важко стояти, створювати тиск, у тому числі, давайте не будемо, це не 

правильно, присядьте, будь ласка. Дайте місце... 
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Будь ласка, Олександр Олександрович! 

Омельченко О.О.: Олексій Юрійович! У мене прохання до Вас як до 

головуючого, у мене прохання до голів комісій, які візували, до всіх 

депутатів відкласти це питання на довивчення, але на термін не більше до 

30 липня, до наступної. Ми підготуємо розумне, грамотне законне рішення, 

яке отримає право, в першу чергу, інвалідів, друге, право відповідати, сама 

страшна річ - безвідповідальність, у даному випадку, бувшого Попова і 

забудовника ДСК-1 Мороза. 

А тепер я, вибачте мені, 17 років я пропрацював на ДСК-1: від 

робочого майстра до головного інженера, директора заводу. Немає ДСК-1, 

є правонаступник приватний. Подивіться сертифікат. Приватник ДСК-1 

Мороз, а квартири, Андрію, що немає права робити ремонт наш, це 

неправда, квартири ж ним нам передані, 60, щоб ми їх дали відремонтовані 

людям.  

Резніков О.Ю.: Сан Санич, озвучте пропозицію. 

 

   

 

  <---   23 Июля  13 ч 22 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Припиніть агітацію, озвучте пропозицію! Відкласти? Все, дякую! 

Позиція зрозуміла. 

Будь ласка, Гусовський Сергій Михайлович, ваша пропозиція? Будь 

ласка! 

Гусовський С.М.: Пропоную підтримати пропозицію пана Омельченка, 

тому що наразі надати в письмовому вигляді пропозиції конкретні дуже 

важко, тому що проект рішення поданий як невідкладний, тому можливості 

надати свої пропозиції якісні не було. Тому пропозиція - підтримати пана 

Омельченка і відкласти  голосування по цьому питанню... 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Роман Головня, ваша пропозиція! 

Головня Р.Г.: Перше, я підтримую пропозиції двох виступаючих щодо 

відкласти це рішення, ну не довше ніж до 30-го липня. І друге, хотів би 

сказати, попросити вибачення в чорнобильців, що дійсно це питання так 

довго затягується, але потрібно прийняти правильне рішення і тут щоб не 

було ніяких підмін понять. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Є пропозиція друга, є пропозиція 

підтримати проект рішення, поданий суб"єктом подання, і друга - відкласти 

до 30-го числа. Я зразу пояснюю, що на 30-е число не планується пленарне 

засідання станом на сьогоднішній день, яке буде вирішувати ці питання. 

Тому ця пропозиція, вона абсолютно є неробочою, щоб розуміли всі в залі, 

бо 30-го числа інше пленарне засідання, не пов"язане з цими питаннями, а 

окреме бюджетне пленарне засідання. Тому, щоб ви розуміли, приймаючи 
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рішення, коли будете підтримувати або не підтримувати, що 30-го числа це 

питання не буде вирішено, воно знову буде затягнуто на роки. Тому я 

прошу свідомо депутатів поставитись до своїх сьогодні депутатських 

обов"язків і дати оцінку цьому проекту рішення. Я маю право як депутат, я 

як депутат маю право висловлювати свою позицію. 

Сан Санич! Я нагадую, в порядку черговості, зараз ми будемо 

голосувати в порядку поступлення проект рішення так, як він 

презентований суб"єктом подання. Після того пропозиція декількох 

депутатів одна - про відкладення розгляду цього питання і подальшого 

вирішення його, незрозуміло, правда, як.  

Хто за таку пропозицію, щодо підтримки цього проекту рішення, 

проти або утримався, прошу визначатись шляхом голосування. Будь ласка, 

голосуємо! 

Голосування: 

За - 66, проти  - 1, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Решта пропозицій я не ставлю на голосування у зв"язку з прийняттям 

першого рішення. Дякуємо вам, шановні! Вибачте, так працює 

демократична Київська міська рада!  

Будь ласка, дякуємо вам за виступ! 

Пофракційно просять показати! Будь ласка, покажіть пофракційно!  

(Оплески). 

 

 

 <---   23 Июля  13 ч 25 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Шановні колеги! Будь ласка, наступне питання, Андрій Миколайович, 

щодо "Житлоінвестбуду". 

Странніков Андрій Миколайович, наступне питання щодо 

"Житлоінвестбуду".  

Білич! Депутат Білич на місці? Прошу доповідати! Готується Юрій 

Назаров по ...(нерозбірливо). 

Білич В.О.: Шановні колеги! З вашої доброї волі до порядку денного 

включений як невідкладний проект рішення "Про звільнення комунального 

підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" від сплати пайової участі у створенні 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва". 

Мова йде про звільнення на вартість витрат на спорудження 

інженерних мереж на вулиці Златоустівській. Загальна вартість цих мереж 

зовнішніх - 10 млн. 420 тис. Зараховано частину вартості цих інженерних 

мереж згідно з договором пайової участі від 12 березня цього року № 29 з 

міською адміністрацією. За самий будинок житловий по Златоустівській, 
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14-18 - 5 млн. 555 тис. Залишок вартості цих інженерних мереж на сьогодні 

складає 4 млн. 864 тис.  

Мова йде про те, щоб нашим рішенням звільнити комунальне 

підприємство саме на цей залишок 4 млн. 864 тис. для подальшого 

зарахування за інші об"єкти житлового будівництва, які споруджує 

підприємство комунальне наше. 

Прошу підтримати! Дякую! 

Резніков О.Ю.: З цього приводу, колеги, записались депутати. 

Прошу, Гапчук, "Самопоміч", будь ласка! 

Гапчук М.М.: Дякую! Гапчук, "Самопоміч". 

Насправді, колеги, ми маємо такий стан справ, що ми бартером, 

продовжимо бартером зараховувати збудовані об"єкти, які не завжди 

потрібні Києву й киянам.  

Я нагадаю, що на бюджетній комісії вже більше ніж півроку створена 

робоча група, яка розробляє новий порядок по залученню, розрахунку та 

використанню коштів пайової участі. Саме неприйняття цього документа і 

є продовженням того стану справ, коли в ручному режимі звільняються 

забудовники від сплати пайового внеску. 

Якщо ми хочемо прозорих правил, я зараз звертаюсь особисто до 

голови бюджетної комісії пана Страннікова все-таки пришвидшити 

підготовку цього нового документа, цього нового порядку і розглянути, в 

нас не будуть виникати питання про пайові внески. Дякую!  

Резніков О.Ю.: Вовченко Олександр, "Радикальна партія", прошу 

включити мікрофон! 

Вовченко О.Л.: Шановні колеги! Підтримую 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 28 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

попереднього доповідача Максима Гапчука. Дійсно ще Черновецьким 

було розроблено положення, яке містило моменти, за допомогою яких 

створюються умови, коли бюджет недоотримує значні кошти. Рік тому ми 

розпочали розробку нового положення. І начебто вже прибрали всі ті 

норми, ті дірки в цьому нормативному документі, які дозволяють красти з 

бюджету. Але я бачу, що це зумисно вже протягом року даний новий проект 

рішення не затверджується і він гуляє по комісіях. Тому я пропоную не 

розглядати подібні питання, бо головна проблема в чому? Що забудовник 

надає документи, які ніхто не перевіряє, тобто можливо поставити вартість 

мереж - 4 млн., 5, 10 і ніхто не контролює, ніхто не перевіряє дані 

документи. Місто втрачає величезні кошти! 

Я хочу сказати, що за останні п"ять років надходження від сплати 

пайової участі до бюджету міста на рік скоротилось від 1 млрд. грн до 150 

млн. Ось результат цього дірявого положення, корупційного, тому, колеги, 
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закликаю вас не голосувати до прийняття нового положення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Олександре!  

Прошу, Сан Санич Омельченко  записався! Немає. Вийшов, буває з ним 

таке.  

Роман Андрейко, прошу, "Самопоміч"! Відмова. 

Все, інших виступаючих немає. Товариство, була друга пропозиція від 

Олександра Вовченка не голосувати, не підтримувати. Тобто це, зрозуміло, 

це заклик, але інших пропозицій не було. Тому визначаємось шляхом 

голосування щодо проекту рішення, який презентований суб"єктом 

подання. Прошу визначатись, голосуємо! 

Голосування: 

За - 60, проти  - 9, утр. - 9. Рішення не прийнято. 

Наступне питання доповідає Юрій Назаров. Прошу до трибуни! 

Положення про впровадження та експлуатацію в місті Києві пілотного 

проекту "Система електронних закупівель", будь ласка!  

Назаров Ю.Л.: Добрий день, шановні депутати! Сьогодні хотів винести 

на обговорення рішення "Про Положення про впровадження в місті Києві 

пілотного проекту "Система електронних закупівель". 

Як ви знаєте, всі  

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 31 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

міста світу повністю перейшли на електронні закупівлі, які 

забезпечують прозорість та ефективність закупівель, у той же час 

забезпечують зниження витрат на закупівлю. 

У рамках державного проекту прозоро ми в місті Києві, перші в 

Україні, започаткували проект з електронних закупівель. Для цього була 

вибрана пілотна зона, 14 структурних підрозділів, на базі яких ми 

відпрацьовували всі процедури закупівель, всі зауваження і виконували 

безпосередньо процедури закупівель.  

Протягом трьох місяців ми виконали закупівель на 6 млн., у той же час 

забезпечили економію бюджетних коштів на рівні 17%.  

З урахуванням того, що... тут мова йде про допорогові закупівлі. З 

урахуванням того, що цих 17% від загальної суми закупівель можуть дати 

економію бюджету міста Києва до 100 млн. грн.  

Пропоную розглянути, також це рішення було погоджено на комісії 

Київської міської ради з питань бюджету та соц.-економічного розвитку, 

комісії міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики та також, що немаловажливо, було отримано висновок Державної 

регуляторної служби України щодо рішення.  

Тож пропоную винести на голосування рішення про електронні 

закупівлі та затвердити цей механізм, який забезпечить боротьбу з 
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корупцією та реформування системи управління закупівлями, та визнати її 

як задовільною та ефективною. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, записались колеги-депутати на 

обговорення. 

Братищенко Юрій, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Братищенко Ю.О.: Братищенко Юрій, Деснянський район, фракція 

"УДАР-Солідарність". 

Шановний доповідач! Скажіть, будь ласка, а чому ані в рішенні про 

затвердження системи електронної закупівлі, ані в самому положенні не 

зазначено, хто є адміністратором апаратно-програмного комплексу? Тобто, 

хто буде нести відповідальність за безперебійне функціонування, за 

безпеку даних, за їх невиконання? Тобто, хто зазвичай, в будь-якому 

положенні це зазначається. Тобто, відповісти: хто є адміністратором і як 

зазначити це в цьому проекті рішення? 

Назаров Ю.Л.: Дякую за запитання!  

Проект управління закупівлями побудований на основі системи 

прозорої загальнодержавної системи, адміністратором цієї системи є 

Міністерство економіки.  

У рамках впровадження системи забезпечені повністю всі підходи 

стосовно захисту інформації і немаловажливе питання є те, що ми можемо 

закуповувати товари та послуги через будь-яку площадку, яка 

сертифікована цією системою. Тобто, таким чином ми забезпечуємо 

повністю дотримання конкуренції стосовно торгів. 

Резніков О.Ю.: Колеги, Логвін, будь ласка, "Самопоміч", прошу! 

Логвін А.І.: Доброго дня! Дякую! 

Юрій, два питання в мене.  

Перше, в цілому ми підтримуємо 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 34 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

проект і будемо голосувати "за", але два питання. 

Перше, чому проект передбачає допороговий рівень для продуктів 100 

тис., а для послуг - 1 млн.? Чи не можна підняти, чи не треба підняти 

допороговий рівень для товарів до 1 млн.? Це перше. 

І друге, шкода, що цей проект не пройшов погодження через нашу 

комісію. Переконаний, ми б додали глибини і деталей для цього проекту.  

Назаров Ю.Л.: Дякую за запитання! Ви знаєте, що відповідно до 

Закону "Про закупівлі" ми можемо закуповувати в електронному вигляді та 

можемо такий механізм реалізовувати тільки по допорогових сумах, на 

жаль. Ми дуже розраховували на те, що Верховна Рада на минулому тижні 

прийме нову редакцію закону та ми зможемо перевести повністю всі 

закупівлі в електронний вигляд, але ми зараз обмежились тільки цією 



65 

допороговою сумою. І дуже сподіваюсь, що на відміну від Верховної Ради 

України ми зможемо проголосувати це рішення і зможемо перевести всі 

електронні закупівлі по допорогових сумах в електронний вигляд у Києві, 

як у першому місті і в першому взагалі об"єкті у пілотній зоні, які це 

реалізували і дали конкретний результат, конкретну економію та уникнення 

корупції.  

Резніков О.Ю.: І друге питання, по комісії! 

Назаров Ю.Л.: Відповідно до процедури, відповідно до Регламенту, я 

повторюю, ми пройшли комісію - бюджетну комісію та пройшли комісію 

регуляторну. Якщо необхідно, ми можемо ще раз доповісти. У любому 

випадку ми по ходу експлуатації системи будемо вносити певні корективи, 

тому що ... 

Резніков О.Ю.: Пане Юрію! Тоді давайте так, щоб скоротити час, є 

пропозиція від колег, які в профільній комісії по зв"язку, транспорту і таке 

інше, і вони розуміються на цій темі, коли ви будете готувати проект 

внесення змін до цього рішення, будь ласка, нагадайте, в тому числі 

заступнику міського голови - секретарю, хто буде на цій посаді, щоб він 

розписав, дав доручення на їх комісії так само розглядати цей проект зі 

змінами. 

Назаров Ю.Л.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович, 

"Батьківщина", прошу! 

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

Я так розумію, що це дійсно прогресивно нова система. Але мене 

цікавить, чи будуть гарантовані певні преференції вітчизняному 

виробникові, якого в Києві достатньо, наприклад, у сфері виробництва 

ліків, виробляється, практично, вся номенклатура, а чомусь купується 

пакистанські, китайські та інші ліки закордонні? Чому до цього часу 

"Київенерго" купує труби московські через певних виробників, якщо в 

Києві є перший трубний завод, у Львові є два заводи, а труби купуються за 

наші гроші в москвичів, 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 37 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

у Росії, яка з нами воює. Яким чином ваша електронна система 

забезпечить гарантії того, що ми не будемо в країни-агресора купувати 

деякі продукти або товари? А також яким чином ми дамо робочі місця 

нашим людям у нас, у Києві, в Україні? Дякую! 

Назаров Ю.Л.: Дякую! Це питання стосується більше визначення 

кваліфікаційних вимог, які по суті будуть регулювати безпосередню участь 

вітчизняного виробника, це можливо зробити в системі, але основна задача 

системи в рамках проведення торгів, тобто аукціону на зниження, 
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забезпечити найбільш доступну найнижчу ціну для Київської міської 

адміністрації.  

Резніков О.Ю.: Для міста, для бюджету міста. 

Назаров Ю.Л.: Так, пробачте, для бюджету міста. 

Резніков О.Ю.: Гриценко Олексій, "Громадянська позиція", прошу 

дуже! 

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція". 

"Громадянська позиція" підтримує проект рішення, вбачаємо його як 

дуже необхідним. Як уже ... Ця система вже працює в багатьох органах 

влади і показали свої результати.  

І колезі з фракції "Батьківщина" хочу сказати, що ця система технічна, 

яка не визначає якісь умови для тендеру чи щось... Ці умови визначають 

люди, які там у конкурсних комісіях, і так далі. Це технічний інструмент, 

який дозволить просто прозоро бачити, як відбуваються торги, і що ніяких 

махінацій там не відбувалось. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колега, Семененко Олександр, "Свобода", прошу! 

Семененко О.А.: Олександр Семененко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Так, ми погоджуємось, що дуже гарна ініціатива і фракція 

"Всеукраїнське об"єднання "Свобода" буде підтримувати. Хотілось би 

дізнатись наступну інформацію. 

Враховуючи, що ви оприлюднили факт, що буде економія близько 200 

млн. ... уже цього року, то хотілось би знати, як плануєте, умовно кажучи, 

ними розпорядитись, або буде щось дозакуплено на зекономлені кошти, і 

хотілось би почути, що, або можливо на якісь інші потреби будуть 

використані дані зекономлені кошти?  

Будь ласка, проінформуйте нас. Дякую! 

Назаров Ю.Л.: Дякую! Хочу деякі корективи внести.  

Ми задекларували економію не в цьому році, а взагалі по року, з 

урахуванням тієї економії, яку зараз ми отримали за результатами 

пілотного проекту. Звичайно, в нас уже залишилось менше ніж півроку.  

Стосовно, куди перенаправити кошти - це, на жаль, скажімо так, не моя 

сфера відповідальності. Я відповідаю тільки за впровадження цієї системи. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, колега Гапчук, "Самопоміч", прошу! 

Гапчук М.М.: Дякую! Ми дійсно підтримуємо створення такої системи 

електронних закупівель і вбачаємо, що півроку, які виділені на пілотний 

проект, - це є достатній термін для того, щоб подивитись, які елементи і що 

буде працювати не так.  

Але є пропозиція до 3-го пункту самого рішення, там, де надаються 

звіти бюджетній комісії, доповнити наступним змістом: бюджетній комісії 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 40 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 
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забезпечити розгляд наданих звітів на своїх засіданнях, тому що 

надання звітів на бюджетну комісію не завжди означає розгляд цих звітів 

на бюджетній комісії. То і пропонується зафіксувати саме в рішенні, що 

дані звіти будуть розглядатись на засіданнях бюджетної комісії.  

Назаров Ю.Л.: Я вас доповню. Більше того, ми на порталі міста Києва 

викладемо повністю онлайн цю інформацію, стосовно закупівель, кожної 

закупівлі планової і фактичної, і в той же час скільки зекономлено на даний 

момент бюджетних коштів. 

Резніков О.Ю.: Так, тепер для голосування, Максим ще раз, уточнення 

редакційне, я так розумію, щодо повноважень комісій ... Можна ще раз 

включити мікрофон Гапчуку, щоб я на стенограму під час голосування 

сформулював. 

Гапчук М.М.: У третьому пункті після закінчення, як він сказаний, 

наступним доповнити: бюджетній комісії забезпечити розгляд наданих 

звітів на своїх засіданнях комісії. 

Резніков О.Ю.: Я так розумію, суб"єкт подання не заперечує і ... 

(нерозбірливо), що редакційна правка. Вона не змінює суть. Не 

заперечуєте? Вона не змінює суть рішення, це є, сприймається як 

редакційна правка, і тоді я буду ставити на голосування проект рішення 

разом з цією правкою колеги Гапчука. Вона є редакційною, тому її можна 

зразу ставити на голосування. 

Записалися Меліхова, Лимар. Пропоную на цьому зупинитись і 

переходити до голосування! 

Будь ласка, Тетяна Іванівна, "Батьківщина"! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Фракція "Батьківщина" буде голосувати за 

зазначений проект. Ми його цілком і повністю підтримуємо. Але ж 

просимо все ж таки, це більше може до виконавчого органу, коли йдуть 

закупівлі, все ж таки передбачати пріоритети вітчизняного виробника. 

Якщо ми це не будемо робити, то знову в нас росіяни будуть отримувати 

гроші, а робочі місця наші  не будуть додатково розвиватись. Дякую!  

Резніков О.Ю.: Дякую, Тетяно Іванівно! 

Товариство, інших пропозицій, зауважень немає. Ставлю на 

голосування запропонований проект рішення з врахуванням редакційної 

правки колеги Гапчука, яка в пункті 3-му буде додатково, уточнюю, 

повноваження профільної комісії. Хто за пропозицію щодо підтримки 

цього проекту рішення, проти або утримався, прошу визначатись шляхом 

голосування!  

Голосування: 

За - 92, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. Давно такого не було! 

Вітаю! 

(Оплески). 

Далі йдемо, рухаємось щодо загальних питань, які є в порядку 
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денному, і ті, які як невідкладні і відносяться до загальних.  

Будь ласка, Старостенко Ганна Вікторівна, доповідайте проект рішення 

щодо ліцею, перепрошую, навчально-виховного комплексу. 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 43 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

Затвердження статуту. Прошу! 

Старостенко Г.В.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про створення статуту нашого... 

Резніков О.Ю.: Про затвердження чи про створення? Затвердження. 

Старостенко Г.В.: Вибачте, так, затвердження статуту. Я перепрошую! 

Тут багато паперів, я хотіла точно назвати... 

Резніков О.Ю.: Я вам допоможу.  

"Про затвердження статуту комунального навчального закладу 

"Навчально-виховний комплекс №141" (дошкільний навчальний заклад - 

школа І ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов та інформаційних технологій - технологічний 

ліцей)".   

Всі це знають... Ганна Вікторівна, коротенько. 

Старостенко Г.В.: Прошу підтримати! Це наш наступний крок до 

створення нового сучасного навчального закладу, який буде працювати вже 

з 01 вересня на повну потужність. Залучено 4 млн. додаткових 

позабюджетних коштів на ремонт приміщення, роботи тривають. Нам 

потрібно згідно з законодавством затвердити статут цього навчального 

закладу.  

Прошу підтримки! 

Резніков О.Ю.: Роман Головня записався з цього приводу, прошу, 

"Громадянська позиція"! 

Головня Р.Г.: Роман Головня, "Громадянська позиція". 

Шановний доповідач! Скажіть, будь ласка, вчора це в черговий раз 

питання піднімалось. З приводу підписання договору, свого часу, коли ми 

перший раз розглядали цей проект рішення, там мова йшла про укладання 

договору між райдержадміністрацією і іноземною структурою.  

Однією з умов прийняття рішення свого часу було, скажімо так, 

підписання договору не між райдержадміністраціями, а міською 

адміністрацією, так як вона має право підписувати договори, і іноземною 

структурою.  

Чи виконана була ця умова якраз по перепідписанню того договору на 

цей інвестиційний проект? Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пане Романе, я так розумію, доповідач пропонує дати 

відповідь голові... 

Включіть мікрофон Старостенко, будь ласка! 



69 

Старостенко Г.В.: Шановний пане Головня, це не інвестиційний 

проект, це благодійний проект, меценатський, кошти передаються 

безповортно, без будь-яких вимог. 

Щодо підписання угоди, от голова райдержадміністрації зараз 

прокоментує. 

Резніков О.Ю.: Включіть мікрофон Горбунову Ярославу, будь ласка, 

прошу! 

Горбунов Я.В.: Договір між Дніпровською РДА і ОРТом існує, там, чи з 

2000, чи з 2002 року, коли ОРТ почав працювати в місті Києві. Тому зараз 

ми тільки єдине, що змінили просто-напросто сторону підписання, тобто 

вже не Дніпровська районна у місті Києві адміністрація, яка була 

виконавчим органом неіснуючої Дніпровської ради, а Дніпровська районна 

в місті Києві державна адміністрація. 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 46 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Тобто і в умовах договору про співпрацю ніякі там майнові права, там 

фінансові, там нічого до ОРТа не переходить. Тобто це наш комунальний 

заклад освіти остається, який знаходиться в системі освіти Дніпровського 

району, і ОРТ як благодійна організація ніяких там, скажімо,  майнових чи 

інших прав не набуває по умовах цього договору. Тобто це просто договір 

рамковий про співпрацю, нічого більше.  

Резніков О.Ю.: Дякую! Колега Білич, ви записались з цього приводу чи 

з іншого? З іншого! 

Товариство, інших пропозицій, зауважень, застережень немає! Я 

ставлю на голосування запропонований проект рішення, прошу 

визначатись, будь ласка! 

Голосування: 

За - 83, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне питання, Арешкович, я бачив, колега тут. Прошу! Що, Білич? 

Зараз, я так розумію, про повернення до голосування буде розмова? Ви 

поки заходьте, зараз ми...  

Будь ласка, включіть мікрофон Біличу! 

Білич В.О.: Шановний головуючий, шановні колеги! Я дуже вас прошу 

повернутись до питання, до розгляду питання "Про звільнення 

"Житлоінвестбуд-УКБ" від сплати пайової участі". Велика прикрість - 

одного голосу не вистачило! Давайте спробуємо все-таки прийняти свідоме 

правильне рішення. Його чекають дуже багато людей. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Згідно з Регламентом один раз  ми можемо 

повертатись для обговорення питання порядку денного, яке не набрало 

голосів протягом пленарного засідання, якщо на це буде згода зали. Тому я 

ставлю на голосування пропозицію депутата Білича про повернення до 
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обговорення питання порядку денного та голосування "Про звільнення 

ТОВ "Житлоінвестбуд-УКБ" від сплати пайової участі". Будь ласка, хто за 

таку пропозицію, проти або утримався, щодо повернення, прошу 

визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти  - 7, утр. - 3. Рішення прийнято. Повертаємось до 

обговорення. 

Будь ласка, Непоп записався з цього приводу, В"ячеслав! Прошу, 

включіть мікрофон!  

Непоп В.І.: Уважаемые коллеги! Так получилось, что не было принято 

решение, 60 голосов, и меня по уважительным причинам не было в зале. Я 

бы хотел, чтобы мы все-таки свідомо относились к коммунальному 

предприятию, а не  к каким-то предприятиям, которые в городе Киеве что-

то строят. И так уже со строителей сделали каких-то изгоев.  

Во-вторых, Вовченка в зале нет, я хочу напомнить, что сегодня уже 21-

е число! И сегодня город Киев, в этом году 20-го числа, 24-го и 1-го 

сентября получит два новых садика, школу и 20-го сентября "Жовтень". И 

если для кого-то Вовченко и, Сережа, для тебя, как Гусовского, 5 млн. для 

коммунального предприятия 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 49 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

этого мало, то я считаю, что поддерживать наши предприятия, тем 

более в 12.03.15 мы уже это решение принимали по этому дому и это 

остаток. Проверено КРУ, Хорошевским и всеми остальными. Да сколько же 

я буду нанимать эти службы и платить им деньги, чтобы они по просьбе 

кого-то проверяли 28 раз. Пять раз надавал эти документы. 

Поэтому прошу зал поддержать это предприятие и поставить сейчас на 

голосование.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гусовський Сергій, "Самопоміч", прошу! 

Гусовський С.М.: Шановний колего, я дякую за ваше звернення 

персональне! 

Питання в тому, що цей проект рішення подається в порядку 

невідкладності, тобто не бачили його юристи. Це єдине на даний момент 

питання. Якщо б юристи його спокійно подивились, ми б могли приймати 

зважене рішення. Та я бачив цей пакет документів. Що я його маю зараз 

вивчати? 

Тому ми просто вважаємо, що це не є питання, яке є невідкладним, 

його можна було подати, два тижні б нічого не вирішили. От і все. Два 

тижні. Працюйте в рамках Регламенту. Скільки можна? Ми до сих пір 

працюємо по невідкладних рішеннях.  

Резніков О.Ю.: Товариство, інших пропозицій не поступало. Ставлю на 
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голосування запропонований проект рішення, прошу визначатись. Будь 

ласка! 

Голосування: 

За - 73, проти - 4, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Алла Арешкович, питання створення "Академії здоров"я 

людини". Прошу! 

Арешкович А.О.: Доброго дня, Олексій Юрійович! 

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, будь ласка! 

Арешкович А.О.: Шановний Олексій Юрійович, шановні депутати! 

Даним проектом рішення ми просимо вашої підтримки і вашого 

погодження щодо створення в місті Києві на лівому березі комунального, 

бюджетного закладу охорони здоров"я, комунального некомерційного 

підприємства "Академія здоров"я людини", яке візьме на себе 

обслуговування як пологовий будинок, другий на лівому березі, частини 

населення міста. 

Цим проектом рішення ми зможемо завершити попередні свої 

напрацювання з урахуванням досвіду Солом"янського району і 

підпорядкувати жіночі консультації до пологових будинків, у тому числі, та 

завершити створення лікарень інтенсивного лікування.  

Даний проект рішення, який у вас сьогодні є на розгляді, врахував ті 

зауваження і пропозиції юридичного управління Київської міської ради з 

відповідними правками.  

Прошу вас підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, чи є потреба обговорювати? 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 52 м 22 с  ----   Перший   ---> 

 

 

Є питання. 

Будь ласка, депутат Павлик, прошу, "Демократична партія"! Прошу, 

депутат Павлик! 

Павлик В.А.: Ні, колеги, в мене не питання, а мене, навпаки, 

пропозиція однозначно підтримати, але я хотів би наголосити на 

стенограму, щоб якраз з цими зарахуваннями, зауваженнями, які розглядала 

комісія з питань охорони здоров"я та соціального захисту, якраз у тій 

редакції, яку запропонувала комісія, підтримана іншими комісіями, 

схвалити та підтримати нам, колеги. Дякую! 

Арешкович А.О.: Я про це говорила. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло, з урахуванням зауважень комісії будемо 

голосувати. 

Будь ласка, Макаренко, депутат. Прошу включити мікрофон! 

Макаренко М.В.: Уважаемый Алексей Юрьевич, уважаемые депутаты! 
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Этот проект к тому подходит, чтобы, когда мы сделали 20 января этого года 

решение 15880 больницу интенсивного лечения автоматически, где мы 

убрали акушерство, гинекологию и неонатологию. И для того, чтобы эта 

отрасль - акушерство-гинекология не умерла, то есть, потому что на левом 

берегу остается один роддом, мы должны этот проект поддержать, и это 

некоммерционное коммунальное предприятие, и оно не требует 

финансирования.  

Я очень прошу вас поддержать. Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Товариство, є пропозиція без обговорення далі, 

вже все зрозуміло. Ставлю на голосування запропонований проект 

рішення. Прошу визначатись! Із зауваженнями комісії, на стенограму, про 

які нагадав депутат Павлик, із врахуванням тих зауважень. 

Голосування: 

За - 85, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Арешкович А.О.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Прошу, колега Місюренко по присяжних доповідає 

проект рішення. Включіть мікрофон! Євгеній, з місця будете? Добре. 

Прошу, включіть Місюренку мікрофон! 

Місюренко Є.В.: Без обговорення? 

Резніков О.Ю.: Товариство, так, я думаю, що тут всі зрозуміли, наша 

комісія перевірила, є всі підстави довіряти членам комісії. 

Місюренко Є.В.: Я погоджуюсь. 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування проект рішення, 

запропонований нам профільною комісією, щодо... Зараз, хвилинку, я 

сформую для стенограми.  

"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2014 

№534/534 "Про затвердження списку народних засідателів Голосіївського 

районного суду міста Києва".  

Товариство, хто за таку пропозицію, щодо підтримки цього проекту 

рішення, проти або утримався, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступний, розділ "загальні" продовжуємо.  

Горбунов. Ярослав Горбунов доповідає разом з Гудзем, звільнення КП 

УЖГ Дніпровського району від сплати відрахувань частки 

 

   

  <---   23 Июля  13 ч 55 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

прибутку". Прошу! 

Включіть мікрофон Горбунову! 

Горбунов Я.В.: Значить, свого часу, декілька років тому виникла така 

ситуація, що нашому комунальному підприємству по утриманню житлово-
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комунального господарства, яке на той момент займалось утриманням і 

обслуговуванням житлового фонду Дніпровського району, поповнили 

статут на покриття боргів, податкових боргів. Але це провели в такий 

спосіб, що після поповнення на 36 млн. грн статутного фонду виник як 

прибуток у розмірі 7-ми з чимось млн. грн і таким чином зараз 

підприємство знову ж таки ходить в боржниках.  

Тому прохання списати цей прибуток, тому що це підприємство все 

рівно звідкись ці гроші не візьме, тому що воно вже декілька років 

знаходиться в статусі боргового, квартплату не отримує, ніякої комерційної 

та іншої господарської діяльності не веде. Тому єдиний шлях, скажімо так, 

зняти ці борги з підприємства - це просто-напросто їх скасувати. От і все. 

Резніков О.Ю.: Товариство, є запитання, застереження? 

Кутняк Святослав, прошу, будь ласка! 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! В мене буквально одне питання, бо я 

пам"ятаю, яка була в нас ситуації на комісії, якщо спочатку його вносили в 

комісію по ЖКГ, потім переносили, потім знову збиралися і от накінець 

щось вирішили, винесли. 

У мене єдине питання, яке тоді повторював, зараз хотів би почути вашу 

позицію. Скільки сьогодні є на балансі підприємства людей? І скільки 

передбачає, це припинення комунального підприємства, людей буде 

звільнено? Або вони будуть переведені? Чи буде всіх забезпечено 

альтернативним робочим місцем, чи ні? Дайте, будь ласка, відповідь. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, мікрофон Горбунову! Відповіді на 

запитання. Прошу! 

Горбунов Я.В.: Колега Кутняк, я прошу вас уважно читати проект 

рішення і не плутати ліквідацію КП "Дирекція" шляхом приєднання з 

поповненням статутного... вірніше, з списанням частини прибутку з 

комунального підприємства КП по УЖГ. Це різні проекти, тобто те, про що 

ви кажете. 

Тому зараз я прошу підтримати цей проект, про списання частини 

прибутку. А що стосується переведення людей, це ми будемо це питання 

розглядати в іншому проекті рішення і я вам там залюбки відповім на це 

питання. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Тобто це буде наступне, Святослав! 

Горбунов Я.В.: Так, це наступне. 

Резніков О.Ю.: З цього приводу інших запитань немає. 

Товариство, ставлю на голосування цей проект рішення, прошу 

визначатись. Будь ласка! 

 

 

   

 

  <---   23 Июля  13 ч 58 м 22 с  ----   Перший   ---> 
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Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Наступне питання. Каретко є для доповіді? Є. 

Будь ласка, щодо ліфтового господарства. Будь ласка, включіть 

мікрофон Каретку! 

Каретко В.О.: Каретко, "УДАР-Солідарність". 

Пропонується проект рішення Київської міської ради  "Про ліфтове 

господарство м. Києва та про розробку Програми заміни або модернізації 

ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2016-2020 рр.". Скорочено - 

Програма “Ліфт”.  

Метою прийняття цього рішення є необхідність, за допомогою 

відповідної програми, визначення кількості та місця знаходження ліфтів у 

житлових будинках, які потребують капітального ремонту та заміни. Та 

визначити необхідне фінансування та виконання цієї програми щорічно на 

протязі 16-го - 20-х років. 

Прошу підтримати! Є технічна правка, в назві рішення помилково 

написано 2015 - 2020 роки. Треба, правильно, вважати 2016 - 2020 роки.  

Прошу підтримати! Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович, прошу! 

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

Справді, що такі програми час від часу в Києві вже приймались, в 09-

му році, потім ще приймались. Жодна з них і близько не виконується. Стан 

ліфтів Києва - жахливий. Приблизно половина, 8 з лишком тисяч, із них 

сьогодні - або працюють так собі, або зовсім не працюють.  

І такі програми передбачали вже давно модернізацію, заміну. В місті 

Києві є унікальне підприємство "Київліфт", яке мало би бути завантажене 

замовленнями міськими по саму зав"язку. Навпаки, його обходить міська 

влада, старається замовлення зробити в інших структурах, особливо в 

комерційних.  

І тому до мене колись звертався генеральний директор цього 

підприємства, "Київліфт", і просив підтримати замовлення київських 

ліфтовиків у них. Я розумію, що є карачаєвські ліфти, є білоруські ліфти (я 

говорю від фракції, до речі), є інші ліфти. Але ми повинні бути 

корпоративними. В місті Києві майже 22 тис. ліфтів і їх стає все більше. Не 

можна купувати і далі російські ліфти, білоруські ліфти, інші. Треба 

сьогодні мати свою ремонтну базу, треба відновити ліфтове господарство в 

цілому.  

Ви подивіться, хоч одне профтехучилище в Києві готує ліфтерів? От 

ми тут говоримо про те, скільки грошей дати на ліфти. А хто буде 

здійснювати цю програму? Залишилось декілька стариків на весь Київ, які 

їздять, вибачте мене, вже не знають, куди бігти, ліфти стоять тижнями.  

Треба прийняти рішення про те, що нормативний простой ліфта  
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  <---   23 Июля  14 ч 01 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

повинен не перевищувати 30 хвилин на місяць, а не так, як ми маємо 

сьогодні унікальну картину, коли тижнями, місяцями стоять окремо ліфти, 

а деякі вже роками.  

Тому така програма, на мій погляд, розроблена виключно для того, щоб 

перед виборами показати хороші наміри. Якщо воно буде комплексно, 

якщо ми будемо бачити все одразу, в тому числі роботу київських 

виробників ліфтів, у тому числі ремонтні бригади, в тому числі 

фінансування підготовки кадрів для ліфтового господарства, тоді можна 

виділяти гроші і для цього, а при тому не просто виділяти, а ще й 

використовувати. Тому що ті мізерні виділення, які були раніше, вони 

також не використовувались і вони складають 1-2% від потреби.  

Тому вважаю за необхідне доопрацювати це документ і прийняти її як 

комплексну роботу з ліфтовим господарством міста Києва, а не просто як 

систему виділення грошей і таких от обіцянок громадянам, щоб вони 

повірили ще один раз, що на виборах треба підтримати тих, хто їм аванси 

такі видає. 

Будь ласка, запропонуйте Київраді комплексну програму роботи в 

ліфтовому господарстві міста. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, продовжуємо обговорення.  

Велімовський, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Велімовський А.Р.: Дякую! 

Шановні колеги! Коли питання стосується ЖКГ, дуже погано 

примішувати сюди політику.  

Є один принцип. Було дуже багато ліфтових програм різних областей. 

Але лише в цьому році ми маємо не дефіцитний бюджет, а профіцитний. 

Лише в цьому році ми почали місяць в місяць, квартал у квартал 

підвищувати бюджет на ремонти, на все інше. Я думаю, що ця тенденція 

буде продовжуватись надалі.  

Тому, якщо в нас ліфти завжди були останнім питанням, яке цікавило 

владу, то наразі ми зараз можемо підійти до того, щоб почати принципово 

робити ремонти ліфтів. Принципово це робити. І така програма потрібна.  

При чому тут профтехучилища до самого фінансування ремонту? 

Давайте ще раз, давайте займатись житловим господарством, а не 

політичними якимись слоганами. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Галина Янченко, прошу! 

Янченко Г.І.: Янченко, від фракції, будь ласка. 

Шановні колеги! В той час, як я підтримую дану програму і прошу вас 

проголосувати за даний проект рішення, я маю досить суттєву пропозицію 
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і прохання до тих, хто буде займатись розробкою даної програми. 

Протягом останнього місяця я займаюсь перевіркою оновлення і 

ремонтів житлового фонду. Можливо багато хто з вас чув про 

антикорупційну картку ремонтів Києва. 

Так ось, результати цієї перевірки показали не просто те, що 

відбувається зловживання під час здійснення ремонтів, а й те, що 

 

 

<---   23 Июля  14 ч 04 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

об"єкти для ремонту вибираються за дуже дивними критеріями. В той 

час, як ремонтуються будинки, які не обов"язково потребують ремонту 

першочергового, аварійні будинки роками стоять просто забутими. 

Тому моє велике прохання при розробці даної програми обов"язково 

безпосередньо в програму закласти критерії, за якими буде здійснюватись 

складання списку ліфтів, які в першу чергу будуть потребувати оновлення і 

ремонтуватись. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Семененко Олександр, прошу дуже! 

Семененко О.А.: Семененко Олександр, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

В цілому програма позитивна, але я думаю, що доповідач, якщо він 

хоче переконати депутатів у доцільності, повинен в принципі оприлюднити 

деякі цифри.  

Наприклад, скільки вже коштів у 2015 році використано. Ми бачимо, 

що передбачено 62,5 млн. грн. І що вже зроблено.  

І хотілось би отримати інформацію, в зв"язку з тим, що попередні 

програми були недофінансовані, 2006-2010 роки, чи будуть цього року 

закриті питання і що вже зроблено. І відповідно дійсно, якщо ті ремонтні 

роботи, які відбуваються, ліфти, то я хотів би знати, де конкретно вже 

зроблена робота і у відсотках скільки зроблено в цьому році, і скільки ще 

залишилось зробити.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, колега Каретко. Включіть мікрофон 

Каретку, відповідь! 

Каретко В.О.: У проекті рішення пунктом 1.2 передбачено: у термін до 

01.10.15 розробити та подати на затвердження Київській міській раді 

Програму заміни або модернізації ліфтів у житловому фонді. Тобто ми ще 

не знаємо остаточно цифр, які потрібні. Тому це тільки розробка програми.  

(Шум у залі). 

Резніков О.Ю.: Дякую за відповідь! Колеги, не звертайте на дзвін у 

районі Білича, це слухові галюцинації, він не святкує проголосоване 

рішення, не переживайте. 

Інших пропозицій немає, ставлю на голосування запропонований 

проект рішення, прошу визначатись, колеги, з технічною правкою, 
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озвученою суб"єктом подання. 

Голосування: 

За - 74, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 

Будь ласка, колега Гордон доповідає наступне питання порядку 

денного щодо додаткових заходів щодо покращення житлових умов киян - 

учасників антитерористичної операції та сімей киян, які загинули під час 

проведення антитерористичної операції. Прошу! 

Гордон Д.І.: Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги! На 

сьогодні на квартирному обліку в районних у місті Києві державних 

адміністраціях  

 

   

  <---   23 Июля  14 ч 07 м 22 с  ----   Седьмой   ---> 

   

загалом перебуває 65 тис. 208 сімей та одиноких громадян. Із них 

позачерговиків - 6 тис. 355, першочерговиків - 24 тис. 329, загальна черга - 

34 тис. 524 людини.  

На квартирному обліку в пільговій черзі за відповідними категоріями 

перебувають 3207 багатодітних родин. Із них матері-героїні - 101, 

багатодітні сім"ї - 2901, багатодітні сім"ї, які мають п"ять і більше дітей, - 

205. Окремо з цього загалу слід виділити осіб, які відстоюють суверенітет 

та незалежність нашої країни, учасників антитерористичної операції та 

сім"ї киян, які загинули під час проведення АТО. 

Забезпечення відповідної категорії осіб земельними ділянками, зазначу, 

або поліпшення їх житлових умов, проходить вкрай повільно та складно.  

Вважаю, що особи, які служать чи працюють у військових 

формуваннях, правоохоронних чи контролюючих органах та приймають 

участь у проведенні антитерористичної операції, є кращими 

представниками зазначених органів і тому вони повинні поліпшувати свої 

житлові умови в першу чергу.  

Для цього пропонується застосувати механізм публічної пропозиції до 

військових формувань або військових частин, правоохоронних та 

контролюючих органів при оформленні прав чи переоформленні земельних 

ділянок для будівництва житла для своїх співробітників передавати не 

менше 10-ти відсотків від загальної запроектованої житлової площі об"єкта 

містобудування для поліпшення житлових умов киян, співробітників 

відповідних організацій, які є учасниками проведення АТО.  

Якщо резюмувати, я прошу, щоб у разі подання військовими 

формуваннями або військовими частинами, правоохоронними та 

контролюючими органами клопотань, заяв, звернень тощо, які стосуються 

надання в постійне користування, передачі в оренду або у власність 

земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, процедури поділу чи об"єднання земельних ділянок 
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комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів 

оренди земельних ділянок комунальної власності для будівництва 

житлових будинків, для поліпшення житлових умов співробітників 

зазначених державних органів, Київська міська рада або виконавчий орган 

Київської міської ради готують та в установленому порядку направляють 

пропозицію заявникам щодо надання письмового зобов"язання про 

передачу не менше 10% від загальної запроектованої житлової площі 

об"єкта містобудування для поліпшення житлових умов киян, 

співробітників відповідних організацій, які є учасниками  проведення 

антитерористичної операції та в установленому порядку перебувають на 

квартирному обліку, а також поліпшення житлових умов сімей киян - 

співробітників 

 

   

  <---   23 Июля  14 ч 10 м 22 с  ----   Перший   ---> 

   

відповідних організацій, які загинули під час проведення 

антитерористичної операції.  

Тобто я прошу, ми не можемо примусити людей, які будують в місті 

Києві, давати 10% людям, які воювали в АТО чи загинули, сім"ям людей, 

які загинули в АТО. За законом примусити ми їх не можемо, але ми 

можемо їх зобов"язати надавати письмову відповідь, чи нададуть вони 10% 

цим сім"ям. І якщо вони не нададуть, ми можемо друкувати це в газетах, 

Інтернеті і так далі, щоб усі бачили. 

Справа в тому, що ми знаємо про корупцію в цих системах, у цих 

органах. Ми знаємо, що пузаті генерали собі беруть гроші. Ми знаємо, що 

до рядових солдат чи офіцерів, які воювали за нашу Батьківщину, ці 

квартири не доходять. Це просто момент такої наживи і корупції. Я хочу її 

прибрати. Я хочу, щоб люди, які воювали, мали можливість отримати 

житло.  

Дякую! Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, будь ласка, чи є потреба обговорювати? Я 

бачу записались. Чи може поставимо на голосування і підтримаємо без 

обговорення? Колеги? Записались Меліхова, Кутняк, Бондаренко, Янченко.  

З зали: Голосуємо! 

Резніков О.Ю.: Не наполягаєте, товариство?  

Тоді з вашої згоди, я ставлю на голосування цей проект рішення, там 

вояки стоять в кулуарах, чекають. 

Хто за цей проект рішення, прошу визначатись шляхом голосування. 

Прошу! 

Голосування: 

За - 76, проти - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, оголошується обідня перерва до 15-ї години 00 
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хвилин цього дня. Будь ласка, прохання не запізнюватись, у нас дуже 

багато роботи, і будемо продовжувати далі.  

О 15-й годині ми продовжуємо наше пленарне засідання.  

Всім смачного!  

50 хвилин. Ні, 50 хвилин. І не торгуйтесь, пане Михайло. 

 

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА. 

 

   

  

   

  <---   23 Июля  15 ч 22 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Я так розумію, кворум є, можемо 

розпочати, продовжуємо нашу роботу. 

Олег Гаряга, прошу, доповідає наступне питання порядку денного, і 

співдоповідач Михайленко, прошу готуватись, щодо створення музею 

радянської окупації в місті Києві. 

Будь ласка, Олега Гарягу до трибуни запрошую! Прошу колег займати 

свої місця, продовжуємо нашу роботу. Будь ласка! 

 

 

 

 <---   23 Июля  15 ч 25 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

Гаряга О.О.: Доброго дня, Олексій Юрійович! Доброго дня, колеги!  

Я вам представляю проект рішення щодо створення, він має назву 

зараз "Про створення музею радянської окупації в місті Києві".  

Мета дуже проста. Йде процес декомунізації, прийнятий закон про 

декомунізацію, прийняте наше рішення Київради про декомунізацію.  

І поспілкувавшись з громадою, поспілкувавшись з колегами, з вами, 

була прийнята цікава ідея створити в місті Києві, тут йде мова про музей 

радянської окупації в місті Києві. Йде мова насправді про ландшафтний 

парк. І ми зараз, у мене є другий доповідач Михайленко Владислав, другий 

співавтор цього рішення. Ми надамо йому слово, він внесе пропозиції, 

правки.  

А ідея дуже проста. Дуже багато в нас пам"ятників, хоч і радянської 

епохи, артефактів, але поспілкувавшись з митцями, поспілкувавшись із 

скульпторами, з мистецтвознавцями, прийшли до думки, що просто 

знищити цю історію було б, мабуть, неправильно. Більш того, є цікаві 

приклади пострадянських держав, які створили...  

Наприклад, Литва. У Литві було створено музей радянської окупації і 
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цей музей насправді є точкою туристичною. У минулому році, за 

інформацією Литви, його відвідали 200 тис. відвідувачів. Він був 

створений на приватні кошти.  

Наша ідея, поки що це перше наше рішення, що ми створюємо музей, 

це не музей, ще раз кажу, парк, зараз буде Владислав Михайленко 

доповнювати пропозиціями по внесенню змін до назви. Рішення комісію 

пройшло, земельну.  

Але ще раз кажу, поспілкувавшись з громадою, журналістами, з 

мешканцями, ми напрацювали ще ряд деяких змін не суттєвих, але досить 

важливих для того, щоб це питання було реалізовано. Ми там 

встановлюємо чіткі терміни для Департаменту земельних ресурсів 

віднайти земельну ділянку. Я точно знаю, що є кілька пропозицій у 

департаменту і в інвестагенції. 

Власне кажучи, просив би проголосувати і підтримати це рішення, 

адже хто не знає історії, той немає майбутнього. Тому просив би 

підтримати і надати слово Владиславу Михайленку з пропозиціями щодо 

правок. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, співдоповідач Михайленко! Будь ласка! 

Потім, колеги, записуємось на виступи.  

Прошу, включіть мікрофон Михайленку! 

Михайленко В.О.: Михайленко Владислав, фракція "УДАР-

Солідарність". 

Шановний головуючий, шановні колеги! По-перше, дуже хотів би 

подякувати Дмитру Білоцерковцю, власне, він і Олег Олександрович 

придумали цю ідею, я був більш технічним виконавцем. 

 

 

 <---   23 Июля  15 ч 28 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

І дуже дякую колегам з культурної комісії, з містобудівної комісії, тому 

що проект рішення був підтриманий абсолютно одноголосно на засіданнях 

цих комісій, що нам, власне, дало змогу так швидко винести його на 

пленарне засідання.  

А після того, як проект рішення був підтриманий, досить таке жваве 

обговорення було в засобах масової інформації. Надійшло дуже багато 

пропозицій від громадян, були і зауваження. І, власне, це допомогло нам на 

даний час відпрацювати ті зміни і правки до проекту рішення, які, на нашу 

думку, будуть найбільш компромісними і допоможуть якомога швидше 

реалізувати даний проект рішення, тому що є абсолютне розуміння того, 

що більшість киян все ж таки позитивно ставляться до цієї ідеї.  

Власне, я переходжу до технічних правок, які зараз пропонується 

внести до тексту самого проекту рішення. 

По-перше, це в назві рішення та далі по тексту фразу "Створення 
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Музею радянської окупації" замінити фразою "Започаткування Парку 

історії радянської окупації". 

Пункт 2-ий рішення викласти в редакції: Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Пункт 2.1. Здійснити всі необхідні організаційно-правові дії щодо 

організації інвентаризації всіх пам"ятників і пам"ятних знаків у місті 

Києві, присвячених особам, які причетні до злочинів тоталітарного режиму 

радянської влади в Україні, в двомісячний термін з моменту набуття 

чинності цим рішенням".  

Тобто цим ми встановлюємо конкретний термін, щоб виконання 

рішення не затягувалося. 

Також здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо 

започаткування Парку історії радянської окупації протягом двох місяців з 

моменту набуття чинності цим рішенням. 

2.3. Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо 

демонтажу всіх пам"ятників і пам"ятних знаків у місті Києві, присвячених 

особам, які причетні до злочинів тоталітарного режиму радянської влади в 

Україні. 

2.4. Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо 

проведення громадських обговорень стосовно місця розташування Парку 

історії радянської окупації. Це одна з суттєвих вимог громадян, яка була, 

що обов"язково місце розташування такого парку має бути погоджено з 

громадою. 

2.5. Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо відбору 

пам"ятників для Парку історії радянської окупації. 

Пункт 3 рішення викласти в редакції: "Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) протягом двох тижнів з моменту набуття чинності 

цим рішенням віднайти земельну ділянку, що знаходиться у власності 

територіальної громади міста Києва, площею не менше двох гектарів для 

започаткування Парку історії радянської окупації і додати до преамбули: 

"Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону 

навколишнього природного середовища" та рішення Київської міської ради 

від 14 травня 2015 року №456/1320". Перепрошую, що зайняв так багато 

часу. Власне, всі правки, які  надійшли  

 

 

   

 

 

  <---   23 Июля  15 ч 31 м 39 с  ----   Перший   ---> 
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від громадськості після обговорення. 

Резніков О.Ю.: Я прошу, Кутняк Святослав, "Свобода", будь ласка, до 

виступу! 

Кутняк С.В.: Шановний головуючий, шановні колеги! Від фракції, будь 

ласка! 

"Всеукраїнське об"єднання "Свобода" звісно буде підтримувати цю 

ідею і дійсно історію треба шанувати і пам"ятати, але є все-таки декілька 

питань. 

Слава Богу, що в Україні вже дійшло також до розуміння, що треба 

створювати такі музеї в таких загальних масштабах, але ми чомусь 

забуваємо, що в нас уже в Києві є створений в 2001 році Музей советской 

оккупации, він був створений, Меморіал імені Василя Стуса, ще в 2001 

році, голова зараз Круцик Роман Миколайович безпосередньо. 

І в мене пропозиція до вас або прохання, щоб ви також залучали 

безпосередньо голову Меморіалу імені Стуса Круцика до робочої групи, 

щоб ви також поділились досвідом, тому що людина ще в 2001 році, коли 

це... (Відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Від фракції виступ був заявлений. Прошу додати час! 

Включіть мікрофон Святославу! Включений. Ні? Так, зараз. Прошу! 

Кутняк С.В.: Дякую!  

Він має безмежний досвід, він сам багато написав досліджень, він сам 

професійний історик, який це питання вивчав. Тому велике прохання, щоб 

ви все-таки його долучили.  

І друге питання, що також не треба забувати про Меморіал імені 

Василя Стуса, він знаходиться за адресою: Стельмаха, 6-а. Там є дійсно 

відвідувачі, але, на жаль, він немає такого фінансування належного, щоб 

все-таки цей музей був на всеукраїнському рівні. Тому також треба про це 

пам"ятати і це повинно буде комплексне питання. 

І друге, зрозуміло, що треба все-таки такий Меморіал створювати, 

тому що трагічні сторінки історії України треба пам"ятати, і нехай цей 

музей окупації якраз буде слугувати тією силою, яка поборе багато 

тоталітарних міфів, які, на жаль, цей совєтський режим проти України, 

проти українського народу все-таки розповсюджував. Тому, звісно, ми 

будемо підтримувати.  

Єдине тільки в мене ще питання. Скажіть, будь ласка, четверте 

питання "фінансово-економічне обгрунтування": прийняття даного 

рішення не впливає на обсяг доходів і видатків міського бюджету. В мене 

тоді питання, пане Олеже, а за які кошти тоді буде відбуватись демонтаж, 

створення, налагодження благоустрою безпосередньо цього парку? 

Зрозуміло, що повинні якісь кошти бути. Дайте, будь ласка, відповідь. 

Дякую! 

Гаряга О.О.: Дякую, Святославе, за ваше запитання! 

Дійсно, ми однозначно, ще раз повторюю, це перший наш крок, ми 
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зараз фактично створюємо, як би мовити, установлюємо, що будемо 

створювати такий музей, але процедурно ми ще будемо над цим 

працювати, будемо залучати фахівців, будемо залучати архітекторів. Тому 

що, якщо ми хочемо реально створити ландшафтний парк, щоб це був 

ландшафтний парк під відкритим небом, його не варто заганяти кудись в 

якісь такі, знаєте, приміщення і тому подібне. Два. 

Третє. Що стосується, як ви кажете, монтажу і так далі, чому тут немає 

витрат. Тому що було наше рішення попереднє прийнято щодо 

декомунізації і там фактично прописані ці витрати. 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 34 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

Вони фізично, де-факто будуть демонтовані силами і коштами, і за 

бюджетні кошти, очевидно, наших структурних підрозділів, і, власне 

кажучи, ми, в цьому рішенні немає ніякого ...(нерозбірливо) і потреби 

якоїсь економіки, воно вже прописано в попередньому рішенні.  

Але, наприклад, метрополітен уже зібрав частину цих пам"яток, у себе 

поки що зберігають і на території ангару. Наприклад, у Шевченківському 

районі 21 такий об"єкт ми нарахували поки що. Йде процедура 

інвентаризації.  

Відповідно, що коли ми приймемо це рішення, буде підшукана 

відповідна земельна ділянка під цю історію. Є там думки. Ми проводили 

розмови з ВДНГ, але це державна власність, Музеєм Другої світової війни 

трошки перейменований зараз, там, де Родина-Мать, там теж, це теж 

державна власність. Буди думки, знайшли якусь територію десь в районі, в 

Голосіївському районі, там, вона така закинута, занедбана, очевидно, що 

будемо робити реновацію цих земель. 

Ще які є ідеї? Очевидно, наприклад, на досвіді Литви, наприклад, там 

був музей такий створений і він, були зроблені за кошти приватного 

інвестора, було витрачено приблизно 2 млн. євро на цю історію. 

У нас так само є думки, коли ми будемо розуміти, де ця ділянка, яка 

кількість там має бути об"єктів, на ділянці знаходитись, яке буде 

архітектурне рішення, будемо розуміти відповідно, скільки треба на це 

коштів, і виходити будемо з того, що моє особисто бажання, щоб були 

кошти залучені, щоб це були кошти інвесторів, наприклад. Чому? Тому що 

реально, якщо 200 тис. відвідувачів було в Литві, я думаю, в нас в Україні 

може бути так само не менше 200 тис., або хоча б 100 тис., це і... Очевидно, 

що повинен бути вхід платний і так далі.  

Але разом з тим це теоретично, це може бути прибутковий проект для 

того інвестора, який буде це інвестувати. Або це може бути інвестконкурс, 

там, і можемо навантажити якогось будівельника ...(нерозбірливо) 

збудувати. Але щоб усе це робити, треба порахувати. 
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Резніков О.Ю.: Дякую, пане Олеже, за відповідь! 

Гаряга О.О.: Включимо. 

Резніков О.Ю.: І не забудьте включити кандидатуру... 

Гаряга О.О.: Пана Круцика я записав. 

Резніков О.Ю.: Товариство, Діденко Ярослав, прошу, з цього приводу! 

Діденко Я.О.: Дякую! Ярослав Діденко, Печерськ. 

Олеже, Влад, дякую! Ми будемо підтримувати, зрозуміло, але в мене 

питання. 

Ці всі барельєфи, які позбирали, наприклад, згаданий метрополітен. 

Особисто мені як киянину, багато з них мені подобаються, вони 

запам"ятались, вони несуть якусь пропаганду радянську, і, головне, вони, 

це не негатив, а позитив, вони коштують багато коштів. Багато хто із наших 

мільйонерів уже домовляються, я вам скажу, корупційно використовуючи, 

собі в Кончу-Заспу в свої будиночки поставити на стіни ці барельєфи, ці 

лєпки. Бо на Сотбіс, на аукціоні, вони коштуватимуть десятки мільйонів 

доларів.  

Чи не доцільно притягнути прокуратуру до процесу інвентаризації? І, 

головне, в процесі інвентаризації побачити естетичну вартість цих витворів 

мистецтва, 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 37 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

в лапках назвемо їх, може дійсно вони коштують багато. Бо були арки в 

Пасажі, в Київраді, куди ця плітка пішла, ніхто не знає, куди піде барельєф 

з метрополітену, станцій, ми теж не знаємо. Мабуть, вони десь з"являться в 

Конча-Заспі в будинках! Ні?  

Гаряга О.Г.: Ні. Дякую, Ярославе, за ваше запитання! Насправді, може 

звучати... (нерозбірливо). Якщо будемо бачити, що відбуваються якісь 

незрозумілі процеси, то треба долучати, раз. 

Друге, очевидно, можливо і не всі помістяться пам"ятки, коли ми їх всі 

порахуємо, деякі такі, які, одна справа - пам"ятник, зовсім інша справа - 

барельєф або мозаїка. І демонтувати, з одного боку, не проблема, але 

зберегти в тому вигляді досить важко. Очевидно, що можуть бути 

пропозиції щодо реалізації таких, проведення якихось аукціонів так само. 

Наприклад, як ідея, можна провести аукціон, частину продати, за решту, ці 

гроші, фактично цей зробити ландшафтний парк. Але це все кроки 

наступні!  

Резніков О.Ю.: Дякую, Олеже! 

Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович, прошу дуже! 

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

Я хотів би може трішки більше від фракції сказати, тому що вчора на 

комісії з культури і туризму ми розглядали вчетверте пропозиції, які 
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лунають від окремих депутатів. І тому питання  перше. Абсолютно 

підтримуємо ми ідею, абсолютно, але перший крок не зробивши, ми 

можемо наткнутись на те, що вона буде, зупиниться в своєму рухові. Тому 

питання № 1 - терміново треба дати завдання управлінню архітектури і 

містобудування, щоб вони визначились, бо є п"ять, мінімум, пропозицій, 

які розглядались: виставка ВДНГ, музей Великої Вітчизняної війни, як 

дехто його називає, Пирогово, етнографічний музей, а також Троєщина, а 

також парк у Шевченківському районі. Це перше... (відключений 

мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Від фракції виступ, додайте, будь ласка! 

Бондаренко В.Д.: Маючи п"ять пропозицій, нам треба швидко 

визначитись з головною.  

Друге, що сьогодні мене хвилює... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Володимире Дмитровичу! 

Бондаренко В.Д.: Будь ласка, я ж сказав, що від фракції! І це наша 

комісія розглядає, тому мені дуже важливо, яке буде прийнято рішення. 

Стосовно того, як бути, до кого його приєднати або створити 

спеціальну структуру, яка буде і матеріальну відповідальність нести, і 

юридичну відповідальність за збереження цих пам"яток.  

В Києві є музеї. Чи ми приєднуємось до когось з муніципальних 

музейних комплексів, організаційно приєднуємося. Це не значить, що 

будемо в одному місці концентрувати, чи ні. Тому що, от я вам наведу 

приклад такий. Пам"ятаєте, був фонтан Дружби народів на нинішньому 

Майдані Незалежності. Зараз 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 40 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

він знаходиться в Івана Миколайовича Суслова в Буках, не так далеко, 

але в нього він працює. Слава Богу, що він зберігся, бо це все-таки витвір 

мистецтва. Таким чином може статися з багатьма пам"ятками, особливо 

тими, про які Ярослав Діденко говорив, в метрополітені і так далі. 

Тому я думаю, що хороша ініціатива, Олега треба підтримати. Але ще 

раз кажу, зробити декілька ефективних термінових кроків, іначе воно не 

буде рухатись вперед. Дякую! 

Гаряга О.О.: Дякую, Володимир Дмитрович! 

Резніков О.Ю.: Товариство... 

Гаряга О.О.: Підтримую вашу пропозицію. 

Резніков О.Ю.: Влад Михайленко, прошу, на завершення. Будь ласка, 

ви завершуйте доповідь і переходимо до голосування.  

Гаряга О.О.: Володимир Дмитрович! Я насправді погоджуюсь з вами. 

Єдине, там правки, ми все ж таки не музей хочемо створити, а парк. З 

музеєм це трошки складніше, там історія, а з парком це трохи легше. Тому, 
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власне кажучи, це парк історії більшовизму в Україні. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Влад Михайленко, включіть мікрофон!  

Гаряга О.О.: Історія радянської окупації. 

Резніков О.Ю.: Товариство, давайте, завершуйте, дуже багато часу 

витрачаємо на зрозуміли питання. Пора рухатись далі по порядку денному. 

Михайленко В.О.: Михайленко, фракція "УДАР-Солідарність". 

На завершення. Абсолютно погоджуюсь з усім, що Володимир 

Дмитрович сказав. Власне, воно в проекті рішення з врахуванням тих 

правок, які рекомендувала громадськість, внесено. Ми дійсно даємо 

Департаменту земельних ресурсів доручення надати пропозиції щодо 

ділянок у двотижневий термін і потім вони будуть проходити громадське 

обговорення. І, власне, робимо всі необхідні організаційно-правові заходи.  

Тому, шановні колеги, прошу підтримати проект рішення, творимо 

історію. 

Резніков О.Ю.: Дякую! Товариство, з урахуванням уточнень, правок, 

які були озвучені одним із суб"єктів подання, депутатом Михайленком, 

ставлю на голосування цей проект рішення, прошу визначатись. Будь 

ласка, голосуємо! 

Гаряга О.О.: Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Голосування: 

За - 78, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Гаряга О.О.: Дякую, друзі! 

Резніков О.Ю.: Прошу до виступу колегу Окопного, доповідає питання 

щодо заходів щодо збереження та реконструкції дитячих та спортивних 

майданчиків у місті Києві. 

З місця? Будь ласка, включіть мікрофон депутату Окопному!  

Окопний О.Ю.: Дякую, Олексій Юрійович!  

Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги! До вашої уваги 

пропонується підготовлений проект рішення "Про внесення змін до 

рішення Київради від 12.07.2007 "Про заходи щодо збереження та 

реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві". 

Зазначений проект рішення забезпечить внесення дитячого майданчика 

між будинками 7-а та 9 на Порика та спортивного майданчика на Гонгадзе, 

3-б у Подільському районі міста Києва до реєстру дитячих та спортивних 

майданчиків міста та відповідно прийняття на баланс 

 

 

 

 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 43 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 
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відповідним комунальним підприємством. Це дасть змогу в цьому році 

зробити відновлення, облаштування та ремонт цих майданчиків. Було 

підтримано комісіями ЖКГ, бюджету та земельною комісією. Тож прохання 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає заперечень, я так бачу, до доповідача 

запитань! Тому з вашого дозволу ставлю на голосування цей проект 

рішення, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 78, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Старостенко Ганна Вікторівна доповідає питання щодо 

діяльності установ, організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. З місця? 

Будь ласка, прошу! 

Старостенко Г.В.: Старостенко, "УДАР-Солідарність". 

Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект рішення "Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 11-го (в порядку 

денному 13-го) листопада 2013 року № 443/9931 “Про деякі питання 

діяльності установ та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації”. 

Підставою для розробки цього рішення є необхідність приведення його 

у відповідність до пункту 2 рішення Київської міської ради від 2012 року 

"Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) та районним у місті Києві 

державним адміністраціям у сфері освіти".  

Таким чином, в результаті прийнятого нами рішення ми спростимо 

механізм погодження та затвердження положень установ та організацій, 

статутів навчальних закладів комунальної власності, які знаходяться на 

території Святошинського району. Прошу підтримати. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Чумакова записалась з цього приводу чи помилково? З 

цього приводу! Включіть мікрофон, будь ласка, Чумаковій! 

Чумакова Н.В.: Чумакова, "УДАР-Солідарність", постійна комісія 

освіти і науки.  

Хочемо доповнити проект рішення пунктом 2 такого змісту: "Контроль 

за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської 

міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики". Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає інших пропозицій, застережень? 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись, з 

доповненнями колеги Чумакової. 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 46 м 39 с  ----   Перший   ---> 
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Голосування: 

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

Будь ласка, наступне питання порядку денного, вказаний 

Білоцерковець, буде доповідати Мавлянов. Є? Прошу до трибуни, будь 

ласка! 

Мавлянов Д.Б.: Добрий день, шановні депутати, шановний 

головуючий! 

До вашого розгляду пропонується проект рішення Київської міської 

ради "Про погодження надання фізичній особі-підприємцю Федосовій 

Оксані Борисівні надр у користування з метою геологічного вивчення, в 

тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення (підземних вод), за допомогою однієї 

артезіанської свердловини, що розташована на  вул. Метрологічній, 11 

Голосіївського району міста Києва".  

Ділянка надр з однієї артезіанською свердловиною знаходиться в 

Голосіївському районі. Дана ділянка виділена в установленому порядку у 

власність фізичній особі-підприємцю Федосовій Оксані Борисівні. 

Документи на право власності може пред"явити зараз.  

Резніков О.Ю.: Бондаренко Володимир Дмитрович, з цього приводу, 

будь ласка, до слова! 

Бондаренко В.Д.: Шановні друзі! Є така сфера діяльності багатьох 

бізнесів, яка пов"язана з використанням такого ресурсу як підземні води.  

В Києві працюють понад 500 свердловин глибоких і надглибоких, які 

сьогодні використовують цю воду, в тому числі, в комерційних цілях. 

У даному випадку це перший випадок, коли людина попросила 

заплатити за це гроші і користуватись законно. Я думаю, що треба зробити 

цей крок хоча б для того, щоб показати приклад іншим, що є у нас таке 

добро і його треба використовувати з користю для міста. Дякую! 

Мавлянов Д.Б.: Дозвольте... 

Резніков О.Ю.: Дякую, Володимир Дмитрович! Це не запитання, не 

треба коментувати. 

Лещенко, будь ласка, "УДАР-Солідарність"! 

Лещенко Ю.В.: Дякую! Шановні колеги! Ми на минулому засіданні 

перенесли дане питання у зв"язку з тим, що воно не було розглянуто на 

екологічній комісії. Ми ще його не розглянули. Тобто там підприємці 

з"явились, потім ми їм дали доручення, вони повторно не з"явились, тому 

відповідно вважаю за необхідне відкласти до розгляду екологічної комісії. 

Мавлянов Д.Б.: Там було питання, щоб надали економічне 

обгрунтування, але економічне обгрунтування вони можуть надати тільки 

після того, як буде вивчення цієї скважини. Вони вивчають для чого? Для 

того, щоб зрозуміти, який там шар, скільки там води, яка способність цієї 

скважини, яка там вода, і тільки після цього буде економічне 
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обгрунтування. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Непоп, колега! 

Непоп В.І.: Уважаемые коллеги! Мы на прошлой сессии потратили 

практически полчаса на рассмотрение этого вопроса. Я думаю, мы нашли 

такое страшное коммерческое мероприятие - разлив воды и заработок от 

миллионов.  

Я хочу вам сказать, что у нас сегодня вода, 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 49 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

которая разливается. Половина из нее - это просто гадость какая-то, 

потому что разливают просто с крана и продают, а это впервые человек, и 

читайте, что здесь написано: "Про погодження". Я еще раз всех 

акцентирую внимание, у нас сегодня все хотят проверять, никто не хочет 

работать! Никто не хочет работать! (Оплески). Давайте поддержим 

підприємство, которое уже шестой раз приходит к нам на сессию.  

Резніков О.Ю.: Товариство, прислухайтесь до закликів колег Непопа, 

Бондаренка! Люди хочуть у законний спосіб, а не в незаконний, публічно 

відверто і легітимно все зробити. Скільки можна душу мотати вже?  

Ставлю на голосування запропонований проект рішення, прошу 

визначатись.  

Голосування: 

За - 68, проти  - 1, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Алла Шлапак, прошу до доповіді! З місця чи з трибуни? 

Будь ласка! "Про забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму на 

території Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні на вул. 

Дегтярівській, буд. № 23". 

Шлапак А.В.: Дякую, Олексію Юрійовичу! Не буду витрачати час на 

повтор.  

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, Алла, будь ласка! 

Шлапак А.В.: Шановні колеги, шановні кияни! До вашого розгляду 

пропонується проект рішення, назву якого вже зачитано. Суть цього 

проекту рішення полягає в тому, що так сталося, що в попередні роки 

гуртожиток, який знаходиться на території дитячої інфекційної лікарні, був 

включений до переліку приміщень, які підлягають приватизації, тоді як цей 

гуртожиток знаходиться в середині самої території інфекційної лікарні і 

постійно, раніше і зараз, використовується для тимчасового проживання 

медичних працівників, які працюють на території інфекційної лікарні.  

Порушення закону, там вже є декілька зареєстрованих громадян. Зараз 

цим окремо, я як депутат відправила звернення до прокуратури для того, 

щоб там з"ясували, як у протизаконний спосіб ці люди були зареєстровані в 

цьому гуртожитку. Але сьогодні нам необхідно внести зміни і виключити 
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цей гуртожиток з переліку на приватизацію жилих приміщень.  

Були зауваження юридичного управління, додатково розглянуто на 

постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, воно було 

розглянуто і одноголосно підтримано.  

Те, що стосується редакції пункту 2, я повністю згодна з юристами. А 

так як ми вже маємо іншу практику, просила б пункт 2 викласти в 

наступній редакції: "Київська міська рада зобов"язується використовувати 

зазначене майно за цільовим призначенням та не відчужувати в приватну 

власність" для того, щоб зняти питання з, слово "мораторій" у пункті 2.  

Просила б підтримати даний проект рішення з зауваженнями до 

пункту 2, тобто змінити редакцію. Готова дати відповідь на запитання. 

Головного лікаря не запрошувала, тому що інфекційна дитяча лікарня, 

зараз 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 52 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

багато дітей поступає, вона просто на службовому місці знаходиться. 

Всі, хто хоче побачити цей гуртожиток своїми очима, на свої очі, можете 

завітати до інфекційної дитячої лікарні.  

Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, інших пропозицій, заперечень немає, 

ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись з 

урахуванням редакційних правок.  

Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

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

Шлапак А.В.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую!  

Будь ласка, Поворозник Микола, я його бачив. Будь ласка, запрошую 

до трибуни! Щодо майнових питань, пов'язаних з будівництвом 

дошкільного навчального закладу на вул. Дмитрівській, 66. 

Будь ласка, пане Миколо! 

Поворозник М.Ю.: Шановні депутати! Вам на розгляд пропонується 

проект рішення Київської міської ради "Про майнові питання, пов'язані з 

будівництвом дошкільного навчального закладу на вул. Дмитрівській, 66 у 

Шевченківському районі".  

Це питання, рішення спрямоване на проведення інвестиційного 

конкурсу із залучення інвесторів для будівництва дошкільного навчального 

закладу на вулиці Дмитрівській, 66 у Шевченківському районі.  

Суть у тому, що на місці цього, там, де планується провести цей 

інвестиційний конкурс, на сьогоднішній день стоїть нефункціонуюча 

будівля дитячого садочка, яку потрібно списати і знести, і за рахунок 
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інвестора, як ми пропонуємо, на цьому місці побудувати такого ж типу, як 

мінімум, дитячий садочок. Там ділянка невелика абсолютно, буквально 20 

соток. І там дитячий садочок був, якщо я не помиляюсь, на 90 чоловік. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: З цього приводу записались колеги.  

Будь ласка, Головня Роман, "Громадянська позиція"! Будь ласка, 

прошу! 

Головня Р.Г.: Від фракції, можна, будь ласка? 

Шановний доповідач! Скажіть, будь ласка, ви зазначили, вже 

зазначили, дана будівля - це є дитячий навчальний за... (Відключений 

мікрофон). 

Поворозник М.Ю.: Так. 

Резніков О.Ю.: Мікрофон Роману! 

Головня Р.Г.: ...Який свого часу був закритий на капітальний ремонт. І 

до цього часу так і не розпочався там капітальний ремонт у зв"язку з 

відсутністю фінансування. В цьому місці вкрай необхідний дитячий садок, 

тому що там у найближчих садочках переповнення більше 120%, по всіх 

дитячих садках.  

У мене питання наступного плану. В чому суть інвестиційного 

проекту? Що отримує інвестор за будівництво цього дитячого садка, 

наскільки я розумію, на місці цього, що вже є, дитячого садка? Це перше.  

Друге. Якої форми власності буде цей дитячий садочок?  

І третє. Земельна ділянка, яка відводиться під 

 

   

  <---   23 Июля  15 ч 55 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

цей земельний, під цей дитячий садок. Тобто в чиїй власності вона 

буде ...(відключений мікрофон).  

Резніков О.Ю.: Виступ від фракції, будь ласка! Включіть мікрофон 

Роману, прошу! 

Головня Р.Г.: Чи буде передаватись інвестору, чи залишиться у 

власності міста? Тому що сьогодні вкрай важливо, щоб цей дитячий садок, 

він був у комунальній власності, і щоб усі кияни в рівних умовах змогли 

своїх дітей водити в дитячі садочки. Тому що, якщо він буде приватний, я 

чув, про це мова ведеться, то ті, хто можуть дозволити сьогодні, з киян, 

собі в приватний садок оплачувати місця, вони фактично і зараз можуть їх 

знайти, поза навіть тими електронними чергами. А ті, хто стоїть в чергах, 

там, до речі, в чергах близько 3 тис. киян стоїть, вони залишаться далі 

стояти в чергах. Дякую! 

Поворозник М.Ю.: Земельна ділянка там на сьогоднішній день не 

оформлена, вона оформлюється Київським інвестиційним агентством 

безпосередньо з цільовим призначенням. Це обслуговування, будівництво, 
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обслуговування дитячого навчального закладу. 

Що стосується дійсно, там знаходиться на сьогоднішній день дитячий 

садочок, який був побудований в 1970 році. На жаль, на сьогоднішній день 

він уже ні капітальному ремонту, ні реконструкції він не підлягає, тому що 

в нього стан аварійний. На його місці... (нерозбірливо) побудувати 

інвестором дитячий садочок. Так, він буде, інвестор отримає і буде 

експлуатувати цей дитячий садочок якусь, напевно, кількість років. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Костенко Людмила, "Радикальна партія 

Олега Ляшка"! Прошу! 

Костенко Л.В.: Від фракції, будь ласка! Дякую! 

Шановний Олексію Юрійовичу! Я вже направила Вам депутатське 

звернення з цього питання та прошу колег-депутатів, щоб не підтримували 

цей проект рішення, відправити його на доопрацювання. Тому що в цьому 

проекті рішення не передбачено, що це будівництво комунального 

дошкільного закладу, також не визначена кількість місць, а також не 

визначена багатоповерховість цього будинку, а так же даний проект 

рішення не погоджений з профільним заступником Київської міської 

державної адміністрації. 

І нагадую, що минулої каденції Київрада аналогічними рішеннями 

проводила такі схеми та зараз на вулиці Гоголівській будуються 

багатоповерхові будинки так же само. 

Даний проект рішення вбачає, що інвестор побудує навчальний заклад, 

але будівля буде передана далі в приватну власність. І враховуючи норми 

законодавства України, майбутній власник просто надбудує чи перебудує 

над дошкільним закладом новий будинок. Отже, прошу відправити цей 

проект рішення на доопрацювання. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пропозиція зрозуміла. 

 

 

 <---   23 Июля  15 ч 58 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Пане Миколо, чи є коментар з приводу недоліків, які були... 

Поворозник М.Ю.: Я хочу сказати, що в нас цей проект рішення 

пройшов вже і Крим, і Рим, і мідні труби, якщо чесно. Я хочу сказати, що 

найбільше був зацікавлений в тому, щоб там був виключно дитячий 

садочок і тільки такий, який він там має бути, Шевченківський район, тут 

голова району сидить, і ми з ним тут дискутували вже ...(нерозбірливо) два 

місяці. Цей проект рішення пройшов комісії - землі, і власності, і 

бюджетну і тому подібне, тому ситуація в тому така, як є, виключно. Там 

чітко написано, що інвестиційний конкурс, ми самі себе ставимо в рамки, 

ми змінити без рішення Київської міської ради не зможемо нічого. Там 

чітко написано - будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці ... 

(нерозбірливо), 66. Що можна побудувати на 20 сотках, скільки поверхів? 
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Ну це для того в нас є інші органи, які, по великому рахунку, повинні всі ці 

речі контролювати. Як мінімум, на сьогоднішній день це буде замовник 

цього інвестиційного проекту - Шевченківська районна в місті Києві 

державна адміністрація. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кутняк Святослав, "Свобода", прошу! 

Кутняк С.В.: Доброго дня! Я не хотів говорити за 20 соток, але в Києві, 

на жаль, є дуже такий досвід, що Войцеховський на 20 сотках може п"ять 

будинків побудувати, це так, для справочки.  

Друге питання, в мене питання щодо інтересу інвестора. Ми так і не 

отримали відповідь, яка зацікавленість безпосередньо інвестора? Що він 

взамін отримає? 

Друге питання, ви так і не відповіли, воно знаходиться, буде 

знаходитися в комунальній власності, чи воно передається в приватну 

власність, тому що наша позиція - щоб воно все-таки залишалось у 

комунальній власності і на балансі міста Києва. Тому що ми не знаємо, 

якщо ми передамо, ми не знаємо, на скільки передамо строків - на п"ять, на 

десять, на тридцять років у їхню приватну власність, щоб через п"ять, 

десять років там не було реорганізації, замість дитячого садочка дійсно не 

з"явилась якась висотка чи щось інше в цьому дусі.  

Тому головна вимога, все-таки, може, давайте подумаємо, щоб воно 

залишилось на балансі міста Києва і воно було соціально справедливе для 

всіх дітей! Бо якщо прийде приватний інвестор, він дійсно може зробити 

цей дитячий садок приватним, для обраних, і не кожна дитина з 

малозабезпеченої сім"ї туди може потрапити. Тому давайте все-таки, 

пропозиція - залишити його в комунальній власності.  

Резніков О.Ю.: Пане Святославе! З точки зору, якщо голосувати, 

пропозиція, сформулюєте, чи так це просто ... Добре, дякую!  

Ясинський Георгій, прошу!  

Ясинський Г.І.: Шановні колеги, хочу прокоментувати цей проект 

рішення! Прошу його підтримати з правками комісії, оскільки навіть 

протоколом бюджетної комісії було визначено, що дозвіл на знесення цієї 

будівлі буде надано інвестору лише після проходження інвестконкурсу і 

сплати інвестором до міста компенсації, або тієї суми згідно з 

інвестиційним конкурсом.  

Щодо коментарів тут інших колег, хочу сказати, дивіться! У... 

(нерозбірливо) садочка просто немає, тому що цей садочок відновити 

неможливо. У нас є можливість дати інвестору 

 

   

 

 

  <---   23 Июля  16 ч 01 м 39 с  ----   Перший   ---> 
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побудувати новий садочок, комерційний, або так само просто за 

бюджетні кошти збудувати новий в будь-якому іншому місці. У нас немає 

вибору сказати інвестору: збудуйте за власні кошти і залиште його в 

комунальній власності. Але збудувавши приватний садочок, ми маємо 

шанс скоротити чергу в комунальні державні садочки.  

Тому тут просто вигода для міста очевидна, прошу підтримати цей 

проект рішення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Гаряга Олег, прошу, будь ласка, "УДАР-Солідарність"! 

Гаряга О.О.: Депутат Гаряга, "УДАР-Солідарність". 

Шановні колеги, я би просив дійсно вас підтримати. Багато побоювань 

у мене особисто так само було, щоб не змінювали цільове призначення. Я 

особисто був, лазив по цій руїні, там серйозні тріщини по несучих стінах є. 

І можна звичайно його відновлювати за бюджетні кошти.  

Я вам скажу простий приклад, у цьому році ми забрали Дегтярівську, 

43-а у санепідемстанції, дитячий садочок, вартість відновлення - 35 млн., 

мінімум, за реконструкцію. Де ці кошти взяти? В нас цих коштів, чесно, 

немає.  

Якщо ми знайдемо інвестора, який збудує на тому місці, нехай 

комерційний садок, для нас не принципово, чи це комерційний, чи це 

комунальний. Чому? Поясню дуже коротко. Коли з комунального садочка 

дітей забирають у приватний, звільняються місця, от і все. Кількість місць, 

що комерційних, що таких, немає значення.  

Тому варто будувати, варто знести... (нічого не чути).  

Не вийшов. Ще час, до речі, не вийшов.  

Тому треба підтримувати, голосувати. Більш того, ми отримаємо кошти 

в бюджет, у тому числі на відновлення Дегтярівської, 43-а. От і все.  

Прошу підтримати. Більш того, в рішенні написано, що без зміни 

цільового призначення, для будівництва, експлуатації дошкільної установи. 

Крапка. Зміна цільового призначення - кримінальна відповідальність. Я 

чесно скажу, не хочу. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Алла Шлапак, з цього приводу! 

Шлапак А.В.: Шлапак, Печерський район. 

Шановні колеги! Я категорично проти прийняття рішення таким 

чином. Я вважаю, що те, що стосується будівництва чи реконструкції 

дитячих дошкільних чи шкільних навчальних закладів, якщо ми, Київська 

міська рада, представники київської територіальної громади, беремо на 

себе відповідальність, то немає бути ніяких закритих конкурсів, які 

проводять чиновники, які не відповідають перед громадою.  

Я вважаю, що цей проект рішення, і цей, і наступний, я кажу, будь-

який навчальний заклад, має бути відкрита і прозора процедура. Є різниця 

- приватний чи не приватний навчальний заклад. 

Сьогодні кияни і більшість українців виживають. І сьогодні навіть ті, 

які два роки могли йти в приватний садочок, сьогодні не можуть йти.  
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Сьогодні ми говоримо про те, і київська міська влада говорить, що і 

німецькі кошти є, інвестиційні кошти, які готові відновлювати садочок. 

Чому, скажіть, будь ласка, за ці кошти не можна відновити цей садочок у 

центрі міста і залишити його в комунальній власності, і створити умови, 

щоб діти Шевченківського району 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 04 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

отримували якісні послуги? 

Я проти. 

Резніков О.Ю.: Меліхова Тетяна Іванівна, "Батьківщина"! 

Меліхова Т.І.: Меліхова, "Батьківщина". 

Пропозиція фракції "Батьківщина": з метою того, щоб залишити в 

комунальній власності дошкільний навчальний заклад, прописати, пункт 2-

й, після тексту "Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київради провести інвестиційний конкурс по інвестиційному проекту 

"Будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці Дмитрівській, 66 

у Шевченківському районі" дописати "в умовах конкурсу прописати 

передачу після будівництва будівлю дошкільного закладу в комунальну 

власність міста Києва". Дякую! 

Резніков О.Ю.: Оскільки це пропозиція до проекту рішення, я прошу 

суб"єктів подання прокоментувати. 

Поворозник М.Ю.: На жаль, це практично відмова від інвестиційного 

конкурсу, тому що ми тоді, в нас зникає об"єкт інвестування.  

Резніков О.Ю.: Тобто ви не підтримуєте цю правку? 

Поворозник М.Ю.: Ні. 

Резніков О.Ю.: Окремо будемо голосувати, зрозуміло. 

Товариство, рухаємось далі.  

Марк Гресь, будь ласка, "Радикальна партія"! 

Гресь М.В.: Я вперше хочу не підтримати свого однопартійця. 

Людмила Костенко пропонувала відкласти, я пропоную відхилити, зовсім 

відхилити цей законопроект. Я сам родом з вулиці Гоголівської, я зростав у 

2-3-поверховому районі, зараз це 16-поверховий район. За цей час жодного 

дитячого садочка не було збудовано. Вивели з експлуатації два. Де будуть 

ростити своїх дітей, де будуть виховувати людей ці нові, десь близько 15-ти 

тис. мешканців? Ніде. І ніяких приватних. Ми самі розуміємо, що сьогодні 

200, 300 доларів може там для сім"ї, так уже потужно там, а завтра це буде 

неможливо платити, платити і все. Ніяких інших садків. Там два дитячих 

садка поруч. А зараз це 16-поверховий мікрорайон. 

Резніков О.Ю.: Кримчак Сергій, будь ласка! 

Кримчак С.О.: Шановні колеги! Прошу від фракції, від 

"Демократичної партії". 
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Ми розцінюємо цей проект рішення нічим іншим, як зняттям з себе 

відповідальності за розвиток дошкільної освіти. Оскільки за результатами 

проведеного соціального опитування ми спостерігаємо ситуацію, що 

батьки на сьогодні, справді спостерігається знищення нашого українського 

народу, і вони не готові платити від 5-ти до 7-ми, до 8-ми тис. за дитину, за 

її відвідування дитячого дошкільного навчального закладу.  

Єдине, що готові платити українці і кияни 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 07 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

- це отримання вищої освіти у вищих учбових навчальних закладах, і 

до цього відносяться більш коректно і більш зрозуміло, через це ми звісно 

хочемо просити міську владу знайти можливість відновити цей дитячий 

садочок. Однак, приватна інвестиція має бути залучена в рамках 

державного приватного партнерства. Є така схема, є така система, коли, 

залучаючи, приватний інвестор може отримати якісь пільги щодо 

відвідування тих чи інших дітей, може знімати частково плату, мати групи і 

як державний кошт, так і приватні, для тих, хто може сплачувати за це 

навчання.  

Однак, у мене в зв"язку з цим питання до бюджетної комісії. Оскільки 

вже досить довгий час не вирішується питання тих приватних навчальних 

закладів, які збудували забудовники під час реконструкції, чи забудови 

кварталів, і вони звертались до Київради з проханням - прийміть, будь 

ласка, ці дитячі приватні навчальні заклади до себе в комунальну власність, 

обслуговуйте їх, але зарахуйте їх у якості пайової участі.  

На жаль, бюджетна комісія в цьому напрямку зробила нуль кроків і це 

питання не вирішене, і ми маємо цю ситуацію, що ми вимушені залучати 

приватних інвесторів уже до добудови наших приватних навчальних 

закладів. Тому наша фракція за даний проект рішення утримається під час 

голосування. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Омельченко Олександр Олександрович, "Єдність", 

прошу! 

Омельченко О.О.: Дякую! Шановні колеги, головуючий Олексій 

Юрійович! Ви ж відчуваєте в залі, що питання, які є з порушеннями або 

сумнівні, необхідно знімати з розгляду. 

Я пропоную зняти це питання на довивчення, тому що в такій формі 

інвестиції зроблять дитячий садок приватним. Но не головне - приватність 

дитячого садка, головне - понад гектар або біля гектару території біля 

дитячого садка землі, яка потім буде закріплена за приватним цим 

закладом.  

Тому зніміть, будь ласка, не нажимайте так, як Ви агітували, не маючи 

права, Олексію Юрійовичу, голосувати попереднє рішення, про яке я 
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говорив, Ви знаєте. І сьогодні Ви продовжуєте ... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, Олександре Олександровичу! 

Єскіна Олена, прошу дуже, "УДАР-Солідарність"! 

Єскіна О.О.: Шановні колеги! У нас величезний брак саме 

комунальних дитячих садків, це при тому, що 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 10 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

приміщення таких дитячих садків були протиправно відчужені з нашої 

власності і використовуються не за цільовим призначенням.  

У мене таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, який інтерес 

інвестора? Чи не буде... Яким чином ви будете саме відстежувати, що 

цільове призначення буде дотримане і на цьому місці не буде побудована 

багатоповерхівка з розміщенням там дитячого садка? 

Я вам наведу приклад. Поряд сусідня будівля, Мельникова, 51, 

"Інтергал-буд", за 1 гривню "Дирекція з обслуговування іноземних 

представництв" передала для побудови резиденції посла Казахстану, там 

виросла багатоповерхівка, жодної резиденції посла Казахстану там не 

знаходиться. Ця земельна ділянка, яка була відчужена за 1 гривню з 

власності територіальної громади. Я п"ять років пишу до прокуратури, що 

це не ...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, пані Олено! Ми посольство Казахстану не 

обговорюємо, обговорюємо дитячий садок. 

У мене запитання до суб"єкта подання.  

Пане Миколо, виходячи з обговорення в залі, для того, щоб можливо 

ми не продовжували далі, чи ви... Як ви ставитесь до пропозиції зняти з 

розгляду на доопрацювання і більш ретельно підготувати проект рішення? 

Яка ваша позиція? Чи продовжуємо обговорення? 

Поворозник М.Ю.: Я думаю, що нам... Оскільки в нас йдуть два 

наступні рішення подібні, я думаю, що нам потрібно хоча б по одному 

завершити голосування. Тому що, чесно кажучи, для мене є дивна позиція, 

в тому числі, наприклад, декількох попередніх виступаючих депутатів, які є 

членами інвестиційної комісії, які голосували за прийняття цього рішення і 

підготовку відповідного рішення. Але зараз з приближенням там 

безпосередньо якоїсь дати, яка має бути десь в жовтні, у вересні, не знаю, 

ми говоримо трішечки якісь інші речі.  

Про яку інвестиційну привабливість міста ми можемо говорити в цій 

частині, якщо ми як влада не приймаємо відповідних рішень?  

Ми вже і так на інвестора навісили все - відшкодувати, передбачити, 

заплатити, виплатити.  

Мало того, друзі, я вам хочу сказати, що це ж ми говоримо про 

будівництво дошкільного навчального... не пройде в нас цей конкурс, тому 
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що ми говоримо про відкритість або закритість. Значить, у нас тоді буде, як 

мінімум, підготовлений документ для того, щоб його... Основне 

навантаження цього рішення - це дати дозвіл Шевченківській адміністрації 

після певного кроку, зроблених оцінок і тому подібне, для того, щоб вона 

його могли списати, щоб на тому місці можна було щось будувати. 

Резніков О.Ю.: Пане Миколо! 

Поворозник М.Ю.: Я пропоную, щоб ми завершили, як мінімум, 

напевно, обговорення цього всього, тому що два наступні точно такі ж 

самі. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Тобто продовжуємо обговорення? 

Поворозник М.Ю.: Так. 

Резніков О.Ю.: Стосовно позиції членів інвестиційної комісії, які 

голосують там "за", а в залі агітують проти. Таке роздвоєння особистості 

пов"язано з тим, що на інвестиційній комісії немає телекамер. Розумієте. 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 13 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Продовжуємо обговорення.  

Місюренко Євгеній, "Радикальна партія", будь ласка! 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальної партії 

Олега Ляшка". 

Щодо інвестдоговорів, я хотів би вам нагадати, Богдана 

Хмельницького, 34, це Будинок автора, коли також була інвестугода, 

сплачуються 3%, ні музею, ні бібліотеки не існує, це перше. 

Друге, у мене конкретне питання до вас - де пайова участь від 

будинків, які поруч побудовані, 16-поверхові. І можливо нехай, так як 

колега Непоп хвастався, що він будує садочки, можливо ви знайдіть ці 

кошти, а Непоп нехай візьме і побудує садочок, і буде в комунальній 

власності. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Старостенко Ганна Вікторівна, будь ласка, 

"УДАР-Солідарність"! ... (Шум у залі). Пайова участь з цього дитячого 

садка? Пане Євгене, я при всій повазі до вас, ви голова дуже поважної 

комісії, нагадую, що ми обговорюємо питання дитячого садка, а не пайової 

участі на Богдана Хмельницького. У порядку денному цього питання 

немає. Дуже вас поважаю, вибачте! Продовжуємо! 

Старостенко Ганна Вікторівна! 

Старостенко Г.В.: Старостенко, фракція "УДАР-Солідарність". 

Я буду голосувати за підтримку цього рішення і зараз поясню, чому. 

Справа в тому, що ми вже півроку як розробляємо і зараз вже втілюємо 

нашу концепцію по відновленню роботи дитячих садків у місті Києві, і по 

створенню додаткових місць для наших дошкільнят. І ті кошти, про які 

говорила Алла Шлапак, німецькі кошти, це близько 5 млн. євро, вони йдуть 
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саме на ремонт і реконструкцію вже 29-ти дитячих садків, які на сьогодні є 

в місті Києві, вони належать комунальній власності. 

Але до нашої концепції по створенню нових місць в дитсадках 

належить і надати зелене світло приватній ініціативі. Тому що ми 

розуміємо, що приватна ініціатива - для нас це партнери, це люди, які 

створюють додаткові дитячі садки, куди йдуть діти-кияни, і таким чином 

звільняються місця в наших комунальних дитячих садках. Ми дуже .... в 

інвестиційній угоді буде прописано - обов"язкове збереження цільового 

призначення цього закладу... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Міщенко, "УДАР-Солідарність", будь ласка! 

Міщенко О.Г.: Дякую, Олексію Юрійовичу! Уважаемые коллеги! Хотел 

бы вас всех просить поддержать этот проект решения. Объясню, почему! 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наши учебные заведения 

коммунальной властности давно уже перестали быть коммунальными. И 

вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день любой наш, скажем так,  

освітній заклад, 

 

 

<---   23 Июля  16 ч 16 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

да, создает всевозможный благодийный фонд, где родители, скажем 

так, сбрасываются на ремонт, сбрасываются на питание и тому подобное.  

Скажите мне, пожалуйста, тогда. Есть инвестор, есть человек, который 

готов вложить деньги, сохранить целевое назначение, почему мы не даем 

зеленый свет таким инвесторам?  

Я предлагаю всем подумать еще раз и проголосовать за это решение.  

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Володимир Бондаренко, "Батьківщина"! 

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

Я хочу сказати, що пропозиція стосовно дитячого садка, який 

будується за інвестовані кошти, вона носить у собі дуже серйозну 

допомогу місту. Але в нас, я вже повторюю, є десятки дитячих садків, які 

використовуються не за призначенням, їх треба подивитись. Вони 

територіально, безумовно, в інших місцях і сюди не перекочують. 

Тому якщо буде пророблятись такий документ, як угода остаточна, 

треба дуже чітко сказати, щоб приміщення - це значить будова, бо будова 

може бути значно більша. Але приміщення, які виділені для дитячої 

установи, повинні чітко бути передані до комунальної власності міста. 

Взагалі для того, щоб доробити, я би все-таки відстрочив це питання 

трошки. А якщо ставити питання, що сьогодні його приймати, то з такою 

умовою. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Маляревич, "УДАР-Солідарність"! 

Маляревич О.В.: Маляревич Олесь, "УДАР-Солідарність". 



100 

Дивіться, товариство, в нас 18 тис. черга дітей у дитячі садочки. Ті 

садочки, які є, вони переповнені, там по 35 дітей у групах. Багато садочків, 

які взагалі не використовуються ні за яким призначенням. Там пожежі, там 

цигани, безхатченки живуть.  

Якщо місто буде само ці садочки відновлювати, німців просити, ми це 

будемо робити років 15 - 20, а діти ростуть. Тому треба використовувати 

будь-яку законну ініціативу і робити це. І давайте, не треба балакати, 

підведемо риску і підтримаємо, і живемо далі. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Ясинський, "УДАР-Солідарність"! 

Ясинський Г.І.: Шановні колеги! Для мене досить дивно, що тут така 

риторика є. 

Уявіть собі, просто немає садочка, його немає. Місто бажає залучити 

інвесторів до цього складного операційного бізнесу. Чим більше буде 

створено приватних садочків за кошти інвесторів, тим більше буде 

можливості в діток йти в садочок. Це просто очевидно, невже це потрібно 

пояснювати.  

Уявіть собі, що просто місто може зробити п"ять, шість таких проектів, 

десять. У нас немає черги, вони не стоять поки що. Ми поки що навіть не 

зробили жодного інвестиційного конкурсу, хто хоче відновити садочок. А, 

зробили один, здається, на Старонаводницькій.  

Це дуже добре, що хтось хоче збудувати приватний навчальний заклад, 

або це буде школа 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 19 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

приватна, або це буде садочок приватний. Збільшується конкуренція - 

збільшується кількість місць! Навіщо ця риторика? Я пропоную підводити 

риску, голосувати, не перетворювати це просто на полеміку і на дебати! 

Поворозник М.Ю.: Я, єдине, хотів би доповнити, якщо можна. У нас 

усі кошти, які надходять від інвестора в рамках реалізації того чи іншого 

проекту інвестиційного, в частині якраз дошкільної освіти, направляються 

якраз на відновлення цих дитячих груп у повернутих до комунальної 

власності дитячих навчальних закладах. Якщо брати, до прикладу, 

наприклад, Печерський район, то кошти, які були направлені інвестором зі 

...20 (нерозбірливо), направлені на реконструкцію дитячого садочка, якщо я 

не помиляюсь, 720-го, на бульварі Дружди Народів, в тому самому, в 

Печерському районі, як комунального дитячого навчального закладу.  

Тому, шановні колеги, я хотів би, щоб ми можливо дійсно припинили 

обговорення і ... 

Резніков О.Ю.: Товариство, є пропозиція  щодо підведення риски! 

Перед тим, як я буду ставити її на голосування, якщо буде заперечення, я 

прошу визначитись депутатів, які мають право на гарантований виступ від 
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фракцій. Прошу, якщо, Сергію Михайловичу, наполягаєте від 

"Самопомочі"? Ні.  

Тоді, шановне товариство, я так розумію, заперечень немає, підводимо 

риску і переходимо до голосування. Вже всі свої аргументи висловили - хто 

за, хто проти. Але я нагадую, що в нас з вами були пропозиції від колеги 

Костенко, яку підтримав Омельченко Олександр, зняти, відкласти розгляд, 

зняти з розгляду та на довивчення, на доопрацювання. 

Далі в черговості була пропозиція Меліхової Тетяни Іванівни, яка 

запропонувала правки в пункті 2-му проекту рішення (зараз, хвилиночку), 

додати: в умовах конкурсу прописати - передбачити передачу цього закладу 

в комунальну власність. Марк, я в курсі, я все пам"ятаю, вірте мені! І ще 

пропозиція від Марка Греся - відхилити проект рішення повністю. І 

Святослав давав пропозицію, але я, тобто ви її знімаєте, оскільки вона 

поглинається попередніми.  

Тому, товариство, оскільки суб"єкт подання наполягає на тому, щоб ми 

розглядали, оскільки є єдина пропозиція, яка вносить зміни до проекту 

рішення, є варіант проголосувати зараз цей проект за основу. Потім ми 

попрацюємо над  правкою Тетяни Іванівни і плюс відповідно по черговості 

зняття з розгляду і відхилення, вже по черзі.  

Тому, товариство, ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття 

цього проекту рішення за основу, 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 22 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

прошу визначатись. Будь ласка! За основу! 

Голосування: 

За - 64, проти - 11, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Ставлю на голосування пропозицію Тетяни Іванівни Меліхової щодо 

додатка в пункті 2-му умови про: після проведення конкурсу і будівництва 

передбачити передачу цього закладу в комунальну власність міста Києва. 

Відповідно коментар суб"єкта подання був, що це протирічить умовам 

інвестиційного конкурсу. Але я все одно ставлю на голосування цю 

пропозицію Тетяни Іванівни як окрему правку. Прошу визначатись!  

Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу визначатись. 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 21, проти - 3, утр. - 7. Рішення не прийнято. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатись! 

В цілому. Голосуємо проект рішення в цілому. Будь ласка! Пропозиція 

в порядку черговості. Будь ласка, працюємо! Голосуємо! Проект в цілому, 

колеги! 

Голосування: 
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За - 63, проти - 10, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Відповідно до Регламенту інші пропозиції не голосуються після 

прийняття рішення. 

Поворозник М.Ю.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Наступне питання порядку денного, я прошу, так само 

продовжує Поворозник Микола. Доповідайте! 

Поворозник М.Ю.: Дякую, шановні колеги! 

Наступне питання ідентичне, це такого ж плану проект рішення, по 

будівництву дошкільного навчального закладу на вулиці Кудряшова, 7-а у 

Солом"янському районі.  

Він буде значно більший, дитячий садочок на 160 місць. Ситуація 

абсолютно ідентична з попереднім рішенням. 

Резніков О.Ю.: З цього приводу, будь ласка, Роман Головня, 

"Громадянська позиція", прошу! 

Головня Р.Г.: Від фракції, будь ласка! 

Значить, шановні колеги, дійсно питання в принципі ідентичне, але в 

цьому випадку, тут навіть були проведені проектні роботи і фактично 

затверджені вже по реконструкції даного дитячого садочка. Це перше. 

Друге питання, яке варто зазначити в цьому аспекті. І я хочу 

звернутись до тих, хто захищає зараз і акцентує увагу на тому, що краще 

приватний садочок, ніж ніякого.  

Сьогодні в киян запит на мера, саме на господарника. Про це говорять 

всі останні соціологічні опитування. Я думаю, що це не по-господарськи 

сьогодні нам просто віддавати дитячі садочки 

 

 

 <---   23 Июля  16 ч 25 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

для того, щоб там були побудовані приватні. В околицях даного 

дитячого садочка черга складає, близько тисячі дітей стоять в черзі. Ті, хто 

може собі дозволити приватний садочок, вони - або возять дітей дійсно в 

приватний, платний садочок десь далі від місця проживання, або, на жаль, 

така в нас зараз система, домовляються за кошти, щоб влаштувати в ті 

садочки, які зараз є. І фактично ті черги величезні, які зараз є в Києві, це 

тих людей, хто не може, по суті своїй, у більшості, собі дозволити приватні 

дитячі садочки. 

Ми повинні сьогодні по-господарськи розпоряджатись тим майном, яке 

є в столиці, і будувати комунальні заклади дитячі для того, щоб кияни 

могли повноцінно дати і отримувати освіту для своїх дітей. Ми 

категорично проти таких інвестиційних проектів, інвестицій в яких по суті 

немає, ми просто віддаємо земельні ділянки і ті будівлі, які ще можна було 

б реконструювати під дитячі садочки. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Шилюк, "Єдність"!  
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Шилюк П.С.: Дякую! Якщо можна, від фракції! 

Шановний Олексію Юрійовичу, шановний доповідачу! Я хотів би вам 

сказати, в спальних районах не дуже вітають приватні садочки, розумієте! 

Хочуть бюджетні, тому що там дешевше забезпечення господарства, все 

остальне за рахунок бюджету. Але я би вам хотів сказати, я давно вже 

працюю, і були такі часи, де вводили в рік по 10 садочків, по 12 садочків. 

Сьогодні ми практично не будуємо ні шкіл, ні дошкільних закладів. А якщо 

...(нерозбірливо) реконструкцію, потом введемо в програму. До чого я 

веду?  

У мене є пропозиція - створіть програму, будь ласка, вивчіть питання, 

запрограмуйте будівництво за рахунок інвестицій. І колеги-депутати 

повинні розуміти, вроді благородна ціль - за рахунок інвестицій побудувати 

дошкільний заклад. Але ми розуміємо, що в спальному районі не дуже 

були обрадовані цьому питанню, хоча стоїть питання - лучше за рахунок 

інвестицій, чим ніякого. Можливо і так!  

Тому я ще раз хочу повторитися і зробити доручення, якщо послухаєте 

мене, але давайте зробимо програму будівництва за рахунок інвестицій 

дошкільних закладів у місті Києві на рік, на два, на пятилетку, і, я так 

думаю, що тоді буде зовсім другий підхід. Дякую за увагу! 

Резніков О.Ю.: Ясинський, "УДАР-Солідарність"! 

Ясинський Г.І.: Колеги! Аналогічна ж ситуація, така ж сама щодо 

попереднього рішення. Неправда, що ми не будуємо. Програма 

соцрозвитку передбачає відновлення цілої низки дитячих навчальних 

закладів, які не функціонували, 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 28 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

і відновлення роботи дитячих груп. 

Але для того, щоб ми спробували як працює приватний сектор і спроба 

залучити інвестиції для будівництва цих приватних закладів, потрібні ці 

два рішення. Це не системний підхід, це не якісь об"єкти комерційного 

призначення. Мова не йде про жодну комерцію, там, якісь торговельні 

центри або офісні приміщення. Це суто відновлення дитячого садочка. Що 

в цьому поганого? Нічого. Чи є в цьому позитив? Абсолютно так.  

Якби ми запустили цілу програму приватного публічного партнерства, 

було б навіть ще якісніше і швидше.  

Прошу підвести риску, підтримати і рухатись до наступного питання. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кутняк, колега! І я буду ставити на 

голосування пропозицію щодо підведення риски. 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! Я думаю, зі мною зараз усі погодяться, 

що питання дитячого садка навіть не обговорюється. Це потрібний сегмент 

соціальний взагалі в місті Києві, його зараз дефіцит, його не вистачає, 
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дитячі садки переповнені. Тому... (нічого не чути).  

Олексій Юрійович, провокації!  

Резніков О.Ю.: Це залишки від Берези. 

Кутняк С.В.: Так? 

Тому це питання дуже важливе по тій причині, що ми всі виступаємо 

за дитячі садки.  

Я вам більше скажу, шановні колеги, ви погодитесь зі мною, ми всі 

виступаємо за соціально справедливі і рівні для всіх мешканців міста 

Києва дитячі садки. Це факт.  

Просто ці приватні садки, коли ви кажете, що в нас стоять черги 

тисячні, туди можуть потрапити одиниці. Одиниці з забезпечених сімей, бо 

зараз приватні садочки, на жаль, для простого пересічного киянина, 

фізично і фінансово вони не потягнуть. І такі приватні установи - це є 

соціально несправедливі по відношенню до киян. 

Тому я ставлю також свою пропозицію, також у комунальну власність 

все-таки, щоб дитячий садок був. Нехай інвестиції ті залучаються, але 

нехай все одно залишаються на балансі міста Києва. 

Резніков О.Ю.: У нас багато соціалістичних партій виявляється в 

міськраді. 

Негрич, мажоритарний депутат, будь ласка! 

Негрич М.М.: Колеги, це мій мажоритарний округ, Кудряшова. Ми 

проводили там разом з інвестиційним агентством громадські слухання. Там 

були тільки дві вимоги від мешканців. Мешканці підтримують тільки дві 

вимоги.  

Перше, щоб 30% дітей в цьому дитячому садку по інвестиційному 

конкурсу були від малозабезпечених сімей або за рахунок бюджету. Нам 

інвестиційне агентство сказало, що такі умови в конкурсі будуть.  

Друге, щоб там не можна було побудувати нічого інакше, тільки 

дитячий садок. 

Тому за таких умов я дуже прошу вас підтримати дане рішення, 

давайте голосувати. Дякую! 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 31 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Странніков Андрій Миколайович, "УДАР-

Солідарність"! 

Странніков А.М.: Дякую! Странніков, "УДАР-Солідарність". 

Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги! Абсолютно аналогічне 

питання як було попереднє, яке ми вже розглянули. І такі ще у нас є в 

порядку денному. 

Я пропоную підвести риску, тому що всі аргументи, які 

висловлювались по попередньому питанню, вони просто-напросто зараз 
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дублюються. Не гаяти часу. 

Я прошу, Олексій Юрійович, поставити мою пропозицію про 

підведення риски на голосування і переходити до голосування вже 

безпосередньо за проект рішення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Я ставлю на голосування пропозицію щодо підведення 

риски, припинення обговорення. Прошу фракції, які не скористались своїм 

обов"язковим правом на виступ, визначитись, чи ви захочете після цього 

виступати.  

Хто за те, щоб припинити обговорення по цьому питанню порядку 

денного, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 59, проти - 11, утр. - 0.  

Продовжуємо обговорення цього питання. 

Мені підказують, я вже змучений. Ні, це процедурне рішення, 40 

голосів достатньо, ми припинили обговорення. 

Будь ласка, чи є фракції, які бажають скористатись правом на 

обов"язковий виступ.  

Будь ласка, фракція "Батьківщина", Тетяна Меліхова! 

Меліхова Т.І.: Меліхова, фракція "Батьківщина". Від фракції. 

Шановний доповідачу, шановні колеги! Знаєте, від такої доповіді 

становиться сумно. Крім того, що давайте дошкільний заклад, більше все, 

більше ми нічого не чуємо від доповідача. 

Перше. Скажіть, будь ласка, мені, якщо вільна земельна ділянка, 

знесли будівлю, чи може якийсь приватний інвестор отримати цю вільну 

земельну ділянку в центрі Києва і побудувати навіть той же приватний 

заклад? Не може.  

Тому в цьому інвестиційному конкурсі ми не бачимо цих умов, що 

прописано, що виграє від цього територіальна громада. Роблять собі бізнес 

на земельній ділянці, на дворі дошкільного закладу. Скільки буде 

побудована поверховість цієї будівлі - не відомо. Знову ж таки можна 

будувати там 25-поверхову будівлю, а дошкільний заклад розташовуйте на 

першому поверсі.  

Тому і пропонувалось те приміщення, де буде дошкільний заклад, 

принаймні, щоб воно було майном територіальної громади. Передайте 

вільну земельну ділянку з аукціону, ви її продасте, хоч отримає 

територіальна громада 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 34 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

кошти від цього, а ми так собі віддаємо. Депутатський корпус уже 

вдруге слухає, зараз буде втретє слухати, не отримує інформації, що виграє 

від цього територіальна громада. Нічого ми не бачимо! Тут же депутати 
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виступали і говорили, що є ж дошкільні заклади, які там недовантажені, 

що, мабуть, бюджет повинен теж опікуватись будівництвом дошкільних 

закладів, гроші треба шукати, виділяти. Може і продавати більше тих 

ділянок на конкурсі, що принесе в бюджет Києва гроші. За рахунок цих 

грошей ми будемо будувати дошкільні заклади. 

Знаєте, ця непрозора ситуація з цими закритими конкурсами, виникає 

дуже багато питань! Тому "Батьківщина" утримається від такого 

голосування, якщо даже територіальна громада не отримує в комунальну 

власність ці нежитлові приміщення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Чи є інші представники фракцій, які хочуть 

скористатись своїм правом на гарантований виступ? 

Сергій Гусовський, "Самопоміч", будь ласка! 

Гусовський С.М.: Шановні колеги! Звичайно, треба підтримувати  

приватні заклади освіти, це безперечно, і треба підтримувати 

підприємництво. Тобто треба давати можливість інвестувати кошти в 

розбудову міста і в соціальну інфраструктуру, зокрема. Але, коли в нас є 

можливість побудувати дитячий садок за рахунок комунальних коштів, то 

це треба робити! 

 Ми через тиждень будемо розглядати зміни до бюджету. Черговий раз 

знайдеться півмільярда гривень, які ми будемо перерозподіляти швиденько. 

Тобто говорити про те, що в міста немає коштів для того, щоб відновити 

дитячий садок і зробити його комунальним, ну, це безглуздо і 

безвідповідально, тому "Самопоміч" не буде підтримувати це рішення. 

Резніков О.Ю.: Є інші представники фракцій, які бажають 

скористатись гарантованим правом на виступ? Немає. 

Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Прошу 

визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 64, проти  - 4, утр. - 7. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне!  

Поворозник М.Ю.: Наступний проект рішення не стосується закладів 

освіти.  

Резніков О.Ю.: Я не зачитав результати? Зачитав: 64 - за, народ! 4 - 

проти, 7 - утр., що не так? Повторюю для тих, хто мене не почув: за  - 64, 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 37 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

проти - 4, утр. - 7. Рішення прийнято. 

Тому я вам озвучую, товариство, вслух і у вас на кожному власному 

екрані є результати голосування. Що ще не так? Куди кого поцілувати? 

Дякую! 

Будь ласка, наступне питання! 
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Поворозник М.Ю.: Наступний проект рішення не стосується закладів 

освіти вже, він називається, рішення Київської міської ради "Про майнові 

питання, пов'язані з будівництвом багатофункціонального комплексу з 

підземним паркінгом на просп. Василя Порика, 7-9 у Подільському 

районі".  

Для реалізації даного інвестиційного проекту необхідно провести ряд 

організаційних та підготовчих робіт, у зв"язку з чим виникла необхідність у 

розробці відповідно проекту рішення. 

Проектом передбачається демонтаж недобудованого об"єкта, 

благоустрій та упорядкування занедбаної та захаращеної території, 

влаштування скверу та будівництво багатопрофільного комплексу з 

підземним паркінгом.  

Я хочу нагадати, в центрі Виноградаря стоїть недобудований об"єкт. На 

жаль, ми навіть не змогли знайти документів, які би сказали вам рік, 

початок будівництва. Технічний стан його абсолютно незадовільний, він 

потребує знесення. Він на сьогоднішній день знаходиться в 

балансоутримувача "Київжитлоспецексплуатація". 

Я хочу наголосити увагу, що тут йде розмова про будівництво 

багатофункціонального комплексу, це, що буде передбачати і житло, що 

буде передбачати якісь комерційні площі, буде передбачати підземний 

паркінг і буде передбачати впорядкування території, тобто будівництво 

відповідного скверу там перед, безпосередньо перед цим об"єктом. 

Я хочу звернути увагу, шановні колеги, про те, що проектом рішення 

пропонується, першим проектом рішення - це надання дозволу 

"Київжитлоспецексплутації" на списання цього, на знесення та списання 

цього об"єкта в разі виконання наступних чотирьох пунктів: це 

безпосередньо оцінка, проведення інвестиційного конкурсу у відповідності 

до правил і містобудівних норм і стандартів, а також повернення 

інвестором усіх платежів, які були здійснені Київською міською радою, 

адміністрацією на будівництво безпосередньо цього об"єкта.  

Крім того, в даному випадку інвестор не буде звільнений від усіх 

платежів, які повинні бути проведені місту. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колеги, я дивлюсь на колег, записавшихся. Ви з цього 

питання порядку денного стільки записались, чи це попереднє?  

Я прошу, технічні служби, оновіть запис.  

З цього питання порядку денного, прошу, в кого є питання, 

записуватись!  

Меліхова Тетяна Іванівна, "Батьківщина", прошу дуже! 

Меліхова Т.І.: Шановний доповідачу! Поруч якраз по Порика 

земельній ділянці надано статус скверу і в минулому скликанні це якраз 

була моя ініціатива, я була суб"єктом подання. 

 

   



108 

  <---   23 Июля  16 ч 40 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Скажіть, будь ласка, а може треба було б просто продати з аукціону це 

незавершене будівництво і люди отримали б право освоїти цю земельну 

ділянку. Навіщо нам устроювати ці конкурси, які зовсім не дають 

надходження до бюджету, тільки компенсація за цю незавершонку, яка має 

бути знесена. От ніякої логіки! Олексію Юрійовичу, от Ви як юрист один 

раз в"їдьте в цю тему! Навіщо проводяться ці конкурси? Можна продати 

земельну ділянку разом з незавершеним будівництвом і отримаєте гарні 

гроші. Проводять цей конкурс і тільки в місто компенсація за цю 

незавершонку, яка вже нікому не потрібна!  

Резніков О.Ю.: Кримчак Сергій, будь ласка! 

Кримчак С.О.: Шановні колеги! Прошу від фракції! У даному випадку 

я навпаки підтримую проведення інвестиційних конкурсів, оскільки це 

являється на сьогоднішній час єдиною альтернативою аукціонів, які, на 

жаль, у нашій країні як не працювали, так і не запрацювали. Ви знаєте, що 

в зв"язку з останнім рішенням про детальні плани територій, про те, що 

Київрада не може надавати і навіть продавати земельні ділянки без ДПТ, то 

фактично аукціони не відбуваються. І Київська міська рада не продала, 

продала, здається, тільки одну ділянку за останній рік з аукціону. 

У зв"язку з тим, у даному випадку інвестиційна ініціатива і коли місто 

отримує, в тому числі багатоповерховий паркінг і підземний паркінг, я 

вважаю, що, особливо на Василя Порика, де потрібно паркувати 

автомобілі, це хороша ініціатива. Дай, Боже, щоб і відбувся інвестиційний 

конкурс, і знайшовся інвестор! Тому що, як ми бачили з попередніх питань, 

маємо досвід, оголошений був конкурс, навіть на будівництво дитячого 

садочка, але жодний з інвесторів не подався. І навіть наша ініціатива 

оголошувати інколи закінчується тим, що ми, наприклад... (відключений 

мікрофон). 

Дайте завершити, будь ласка! Попадаємо в штангу і інколи не вгадали 

інвестиційну привабливість, чи не відчули інвестора, і Київрада фактично 

пропонує - або невигідні, або неякісні умови. Тому проведення самих 

конкурсів є альтернативою аукціонів, ми підтримуємо проведення 

конкурсів. Якщо ... (відключений мікрофон) питанню, то тут, єдине, можна 

прислухатись. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Олександр Вовченко, будь ласка, "Радикальна партія"! 

Вовченко О.Л.: Шановні колеги! У мене є невеличке питання щодо 

земельної ділянки. У проекті рішення ні слова не сказано щодо розмірів 

земельної ділянки цього майнового комплексу. Хоча на сайті "Інвест Київ 

Орг" 

 

   

  <---   23 Июля  16 ч 43 м 39 с  ----   Перший   ---> 
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вказується земельна ділянка розміром 1,7 га. Тобто згідно з схемою 

розміщеною, ми бачимо, що прибудинкова територія сусідніх цих будинків, 

а їх біля шести, відходить до цього майнового комплексу. І жителі цих 

сусідніх будинків хвилюються, і вже є клопотання, вони хочуть, щоб цю 

їхню прибудинкову територію було переведено, надано статус скверу. 

Тобто мене хвилює теж питання, щоб сьогодні, приймаючи дане 

рішення, ми не забрали в сусідніх будинків прибудинкову територію. 

Дякую! 

Поворозник М.Ю.: Я дам відповідь.  

По-перше, вже, оскільки Тетяна Іванівна говорила про те, що там уже 

надано частині статус скверу, вже не 1,7, а 1,148 га буде площа цієї 

земельної ділянки.  

Я хотів би сказати, зауважити на тому, що я говорив попередньо, що в 

нас основний пункт цього рішення - це пункт № 2, який дає можливість 

щось робити з недобудовою, яка знаходиться на цій земельній ділянці.  

Далі йдуть певні дії стосовно оцінки його, списання, знесення і так 

далі. Паралельно йде робота по відведенню земельної ділянки. Київським 

інвестиційним агентством буде відводитись земельна ділянка для 

проведення цього інвестиційного конкурсу. Вона в процесі, можливо буде 

вже не 1,148, може бути і 0,148.  

Тобто питання, поки що ми говоримо про орієнтовні технічні 

показники, які ми бачимо, але вже от сквер відвели, зменшилось, ще щось 

буде, значить, зменшиться.  

Резніков О.Ю.: Дякую!  

Міщенко, "УДАР-Солідарність"! 

Міщенко О.Г.: Дякую!  

Олексій Юрійович! Скажіть, будь ласка, в нас були аукціони, ми щось 

продали, якусь земельну ділянку з аукціону от за цей минулий час?  

Резніков О.Ю.: Ні, жодної не продали. Вони виставлялись на аукціон, 

але це було восени, люди не подали заявки, були вибори і ніхто не 

запропонував. Після того ми з вами приймали рішення щодо переведення 

можливості на ті земельні ділянки, продавались вже не в приватизацію, не 

в купівлю-продаж, а в право оренди. І на праві оренди невеличкі ділянки 

були реалізовані, але великих жодної не було. Сьогодні не купують люди.  

Міщенко О.Г.: Дуже дякую вам, Олексій Юрійович! 

Тому я всіх ...(Відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Міщенку мікрофон включіть! 

Міщенко О.Г.: Поэтому я всех прошу, коллеги, давайте не будем 

заниматься популизмом, а дадим инвесторам работать. От нас от всех 

прошу! 
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  <---   23 Июля  16 ч 46 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Прошу точно также включаться в эту работу и контролировать 

инвесторов для того, чтобы они были чистоплотные, для того, чтобы они 

выполняли все свои обещания, все договора инвестиционные были в 

полной мере выполнены для наших всех жителей города Киева. Поэтому я 

предлагаю голосовать за этот проект решения. Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Бондаренко Володимир, "Батьківщина", прошу! 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина", трішки від 

фракції.  

Хотів би що сказати? От, щойно колега задавав питання, чи 

проводилися аукціони, чи ні. Є один камінь спотикання, через який не 

можна приступити, - немає детальних планів територій в Києві і ніхто цим 

централізовано не займається. Тобто, якщо говорити про забудову міста, то 

треба, щоб Головне архітектурне управління або управління архітектури та 

містобудування займалося в плановому порядку розробкою детальних 

планів територій. Тоді можна проводити на цій території будь-які 

інвестконкурси, можна аукціони проводити. А так ми знаємо, що 

управління займається в основному роздачею місць під малі архітектурні 

форми по нових і нових схемах, будівництвом магазинів соціального хліба, 

які і так могли б розмістити спокійно в стаціонарних установах і не 

займати зелені зони черговими сотнями МАФів. Так от, сьогодні господаря 

немає в місті! І ви, шановні панове, підводите міського голову, тому що цілі 

управління, які мали цим займатися, повинні були це зробити, тому не було 

б відповіді, що за рік роботи не проведено жодної аукціонної процедури. 

Тому, от є така проблема!  

Давайте доручимо панові Целовальнику, Вавришу, якщо він 

залишиться, хоча його налякали, що його звільнять, ніхто його звільняти, 

мені здається, не збирається. Хай вони розробляють ці планово документи, 

а не чекати, коли якийсь інвестор прийде і щось розробить по якомусь 

шматочку, який його цікавить. Місто повинно бути, суцільно розроблений 

детальний план території, тоді не буде цих проблем. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Ясинський, "УДАР-Солідарність"! 

Ясинський Г.І.: Дякую! Шановний головуючий, шановні колеги, така ж 

сама ситуація! Стоїть недобуд 10 років, був  виставлений на приватизацію, 

нікому не потрібний, ніхто його не купив. Було багато можливостей у 

інвесторів прийти і викупити цю будівлю. Тут є шанс місту за рахунок 

інвестора знести цей недобуд і збудувати об"єкт. Жителі за це будівництво, 

жителі за те, щоб там накінець з"явився і сквер, і об"єкт. До речі, сквер уже 

там збудували, тому прошу не політизувати це рішення. Відсутність чи 

наявність ДПТ - це зовсім інше питання! Тому я прошу, колеги, давайте 

підведемо риску, проголосуємо за це питання, визначимось голосуванням. 

Дякую! 
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Резніков О.Ю.: Завершує обговорення Євгеній Місюренко, 

"Радикальна партія", і ми будемо голосувати. Будь ласка! 

Місюренко Є.В.: Від фракції, будь ласка! Євгеній Місюренко, фракція 

"Радикальна партія Олега Ляшка". 

Шановні колеги! У нас дуже багато питань щодо садочків, всього 

іншого. Ми хочемо залучати інвесторів. 

Моя пропозиція інша. У нас колега Непоп каже, що дав повернення 

пайової участі. Давайте, можливо, ми звільнимо його від пайової участі, 

він знесе цю недобудову.  

Я особисто спілкувався з мешканцями, вони проти забудови. Тому що 

вони хвилюються, щоб там поруч не виросла багатоповерхівка.  

А ті 120 млн., які всі будуть в понеділок чи у вівторок ділити, а потім 

30-го числа брати і голосувати, давайте, можливо, відмовляться всі, кожен 

депутат від своїх амбіцій щодо виборів, і ці 120 млн. ми направимо на 

конкретну справу, нехай пан Непоп збудує там садочок, або дошкільний 

заклад, там досить велика територія, і тим самим ми зробимо дійсно для 

киян дуже гарну справу. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, я перепрошую, я буду ставити на 

голосування цей проект рішення. Будь ласка, визначайтесь стосовно цього 

проекту шляхом голосування! 

Голосування: 

За - 66, проти - 5, утр. - 8. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Гаряга Олег доповідає ...  

Поворозник М.Ю.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Миколо! 

Доповідає наступне питання порядку денного стосовно школи. Будь 

ласка, з місця чи з... З місця.  

Включіть мікрофон Гарязі! Включіть мікрофон депутату Олегу Гарязі! 

Гаряга О.О.: Депутат Гаряга, "УДАР-Солідарність". 

Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект рішення досить 

простий, але достатньо актуальний зараз, у ці часи. Йде мова про що? "Про 

зміну найменування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. Олега 

Білаша з поглибленим вивченням російської мови та літератури 

Шевченківського району". 

До нас, до адміністрації Шевченкіської звернулись мешканці, 

звернулись батьки, батьківський комітет цієї школи, а також педагогічний 

колектив з проханням внести зміни в назву й прибрати слова "російської 

мови і літератури", замість цього викласти наступне: спеціалізована школа 
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І-ІІІ ступенів № 24 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Шевченківського району.  

Дякую! Прошу підтримати! 
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Резніков О.Ю.: Товариство! Пропонується без обговорення підтримати 

цей проект рішення і рухатись далі! Хто за таку пропозицію, проти або 

утримався, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 78, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Левада Сергій! З трибуни? Прошу! Доповідає. Ви роздали 

матеріали? Матеріали роздані колегам! Будь ласка! 

Левада С.Я.: Шановні колеги, добрий день ще раз! Це стосовно 

проекту рішення, який був прийнятий за основу, "Про дерегуляцію та 

спрощений порядок переведення житлових будинків і житлових приміщень 

у нежитлові в місті Києві". Було достатньо обговорень, були в нас 

доповнення. Даний проект розглядався на антикорупційному комітеті. Є 

певні правки. Я хочу зараз на стенограму зачитати, які є правки і 

доповнення, тому що це ми змінили, я змінив як суб"єкт подання сам 

механізм і зробили спрощену систему. 

Тому прошу внести зміни до додатка по проекту рішення, вам, кстати, 

розданий проект вже в новій редакції, зміни до додатка до проекту рішення 

Київської міської ради про дерегуляцію та спрощений порядок переведення 

житлових будинків і житлових приміщень. 

Перше, пункт 1.3 викласти в наступній редакції: переведення житлових 

приміщень, житлових будинків у нежитлові здійснюється шляхом подання 

повідомлення до Центру надання адміністративних послуг про свої наміри 

щодо переведення житлового приміщення, житлового будинку у нежитлове 

без визначення функціонального призначення. 

Доповнити пункт 1.4 наступним змістом:  

1.4. Визначення функціонального призначення приміщення 

здійснюється шляхом реконструкції, переобладнання, перепланування 

щодо житлових приміщень, житлових будинків, які були переведені у 

нежитлові в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у 

зв"язку з чим пункт 1.4 вважати пунктом 1.5. 

Пункт 2.7 викласти в наступній редакції: 

2.7. Технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на 

встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних 

мереж об"єкта нерухомості, який переводиться в нежитлове приміщення, з 

метою визначення можливості або неможливості його 
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надійної та безпечної експлуатації.  

Четверте. Пункти 2.8 та 2.9 виключити. 

Пункт 3.1 викласти в наступній редакції:  

3.1. На переведення житлових приміщень, житлових будинків у 

нежитлові без визначення їх функціонального призначення, використання, 

мають право особи, які є власниками таких об"єктів. У разі коли 

співвласниками приміщень є діти або недієздатні особи, переведення 

житлових приміщень, житлових будинків у нежитлові приміщення 

здійснюється відповідно до закону за згодою органів опіки та піклування. 

Пункт 6. Підпункти 3, 2, 5. 

Пункт 3.2 виключити, у зв"язку чим підпункти 3.2.6, 3.2.7 вважати 

підпунктами 3.2.5, 3.2.6.  

7-е. Пункт 3.4 викласти в наступній редакції: 3.4. Власник, який має 

намір перевести житлове приміщення, квартиру, житловий будинок у 

нежитловий, звертається до Центру надання адміністративних послуг з 

письмовою заявою про свої наміри щодо переведення житлових 

приміщень, житлового будинку в нежитлове без визначення 

функціонального призначення і додає до заяви наступні документи. 

Нотаріальне засвідчення копій документів, що підтверджують право 

власності на житлове приміщення, квартиру, житловий будинок, які 

переводяться в нежитлові, із зазначенням усіх співвласників, у тому числі 

неповнолітніх. Матеріали технічного обстеження житлових приміщень, 

квартир, житлових будинків, які переводяться в нежитлові, підготовлені 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Пункт 4.1 викласти в наступній редакції: 4.1. Центр надання 

адміністративних послуг протягом двох робочих днів передає заяву та 

пакет документів до Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Пункт 4.2 викласти в наступній редакції: 4.2. Після отримання заяви з 

пакетом документів Департамент містобудування та архітектури протягом 

5-ти робочих днів з моменту надходження заяви опрацьовує отримані 

документи та у разі відсутності підстав для відмови в наданні дозволу на 

переведення житлових приміщень, квартир, житлових будинків  у 

нежитлове готує дозвіл на переведення житлових приміщень, квартир, 

житлового будинку у нежитлове без визначення його функціонального 

призначення, використання та передає його до Центру надання 

адміністративних послуг.  

Пункт 4.3 виключити. У зв"язку з чим пункт 4.4 вважати пунктом 4.3. 
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Пункт 4.4 викласти в наступній редакції: 4.3. Власнику може бути 

відмовлено у видачі дозволу на переведення житлових приміщень, квартир, 

житлових будинків у нежитлове без визначення його функціонального 
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призначення, використання у разі виявлення недостовірних відомостей 

або намірів у документах, поданих власником. 

І 4.3.2 - недотримання вимог, передбачених цим положенням або 

законодавством. 

Відмова у видачі дозволу на переведення житлових приміщень, 

квартир, житлових будинків у нежитлове без визначення його 

функціонального призначення, використання викладається у письмовому 

вигляді з відповідним обгрунтуванням та може бути оскаржена власником 

у судовому порядку. 

12-й. Пункти 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 виключити. Всі інші 

пункти залишити без змін. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колеги, будь ласка, записались із запитаннями і 

обговоренням до доповідача.  

Кримчак Сергій, будь ласка, "Демократична партія"! 

Кримчак С.О.: Шановні колеги, шановний Сергій Якович! Ви знаєте, 

кияни були дуже стурбовані тим, що останні два роки, справді, це 

переведення не відбувалось - з жилого в нежиле і ця процедура не 

працювала.  

У зв"язку з цим у мене запитання полягає в наступному. Чи після 

прийняття цього рішення Київрадою ви можете гарантувати, що ця 

процедура є дієвою, вона запрацює?  

І чи я правильно розумію, революційність цього рішення полягає в 

тому, що переведення здійснюється через реконструкцію, правильно, 

приміщення і через отримання містобудівних умов і обмежень на 

проведення таких робіт? Якщо я правильно розумію. Спростуйте або 

підтвердіть! 

І скажіть, в чому була причина, чому не працювало, що ми таке 

зробили і чому запрацює зараз ця схема... (Відключений мікрофон). 

Левада С.Я.: Відповідаю на ваше питання. Дякую за запитання! 

По-перше, ми в цьому новому проекті рішення, я змінив наступне. Ми 

переводимо з жилого в нежиле без функціонального призначення. Тобто 

заявник, власник дає тільки два документи - заяву... три - заяву, свідоцтво 

на власність... з житлового на нежитлове. Так.  

Тоді, коли якщо хтось ... і технічне обстеження.  

Якщо власник, будуть в нього наміри збудувати кафе чи банк, чи ще 
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щось, він у законодавчому порядку підписує договори з проектною 

організацією, яка виконує всі наступні дії, одержує містобудівний чи 

технічний паспорт, чи інше, захищає все. Передаються документи до 

департаменту, який ми сьогодні створили, архбудконтролю, який надає 

декларацію або дозвіл, виконуються роботи  

 

   

  <---   23 Июля  17 ч 01 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

і там, як по процедурі, як ми затвердили, - до вводу в експлуатацію 

сплата пайової участі і так далі... Наша задача в тому полягає, що ми даємо 

змогу людям перевести в нежитлове, а далі вона вже рішає стосовно 

законодавства.  

Резніков О.Ю.: Товариство, простою мовою, Сергій Якович ускладнює, 

якщо людина не планує робити жодної реконструкції, йому треба 

перевести статус житлового в нежитлове, заявницький характер, Центр 

адмінпослуг повідомив, подав документи, крапка на цьому. Якщо він 

планує втручатись в конструкцію цього приміщення, робити будь-яку 

реконструкцію, тоді включається інший механізм, обов"язково дозвільний, 

Архбудконтроль контролює, є відповідні ДБНи, є відповідні погодження 

містобудівні і будь-яка реконструкція, вона вже підлягає особливій увазі. 

Все, крапка! Дуже просто: і людей не треба ганяти по кругу, і треба зняти 

корупційну складову. Давайте вже працювати!  

Будь ласка, Вовченко, "Радикальна партія", Сашко, прошу! 

Вовченко О.Л.: Хочу подякувати Сергію Яковичу! З наданих 

пропозицій мною, мабуть, відсотків 95 враховано. Єдине, є один пункт, я б 

хотів ще раз уточнити, але він принциповий, від нього залежить 

надходження коштів від сплати пайової участі до бюджету.  

Ви добавили пункт, нову редакцію, що замовник до отримання 

містобудівних умов повинен підписати договір на сплату пайової участі, а 

саму сплату здійснити вже після реконструкції перед отриманням 

правоустановлюючих документів про здачу об"єкта в експлуатацію.  

На сьогоднішній день все-таки в нас немає ще контролю в 

департаменті, в КМДА, в управлінні КМДА, над процесом здачі. То в мене 

є пропозиція все-таки написати, що до отримання не тільки підписує 

договір, а й робить сплату. Цим самим ми тоді приберемо повністю ризики, 

що потім буде здано в експлуатацію без нашого вже відома, і є все-таки 

ризик, що якась частина може не платити цю пайову участь.  

Левада С.Я.: Ні, дивіться! Ми зараз ще більше спростили, тобто 

власник подає три документи, йому дають дозвіл, щоб він перевів у 

нежитлове. Далі, якщо він хоче робити реконструкції чи щось там 

переобладнати, він уже стосовно діючого законодавства підписує окремо... 

Резніков О.Ю.: Сергію Яковичу, я спрощую вам. Олександр Вовченко 
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питає, чи можна зробити так, щоб сплата пайової участі відбувалась не 

після введення в експлуатацію, а до того. Якщо це закон дозволяє... 

Левада С.Я.: По закону сплата пайової участі повинна здійснюватись 

до вводу в експлуатацію. 

 

 

<---   23 Июля  17 ч 04 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

І це відображається в декларації чи в дозволі на будівництво.  

Резніков О.Ю.: Тобто, Олександр, ваша пропозиція врахована 

вимогами закону, тому воно буде працювати. Я вас правильно, Сергій 

Якович, почув? 

Левада С.Я.: Так. 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Олена Єскіна, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Єскіна О.О.: Пане Сергію, ви підготувати надзвичайно важливий 

проект рішення, який зачіпає інтереси кожного киянина. У зв"язку з цим 

під час засідання антикорупційної ради, вірніше, після нього, представники 

ОСНів занепокоєні, що цей проект рішення ...(нічого не чути) зі 

збереження житлового фонду, звернулись до Київського міського голови з 

питанням відкласти це питання і Київський міський голова доручив мені 

організувати зустріч представників ОСНів з вами як з розробником цього 

проекту за його участю після 27 липня.  

Тому я б просила це питання зняти, оскільки воно може без 

громадських обговорень широких, тобто його не варто приймати зараз. 

Оскільки, в тому числі, він може порушити концепцію державної житлової 

політики і концепцію стану розвитку населених пунктів, затверджені 

відповідними постановами Верховної Ради від 95-го та 99-го років. Дякую! 

Левада С.Я.: Я прошу пробачення, але з вами трішки не згоден.  

Всі ці необхідні дії, які озвучив мер і ОСНи. Ви знаєте мою позицію 

стосовно ОСНів. Я перший, хто їх завжди захищає. Але ми врахували всі 

замічання стосовно антикорупційного комітету, по-перше. І по-друге, нам 

зараз треба змінити порядок, а всі доповнення, які будуть з ОСНів, ми 

повинні окремо доопрацювати, тому що нам треба зараз делегувати 

повноваження ОСНів і вони повинні за цим слідкувати: і за переведенням, і 

за благоустроєм, тому далі, і тому подібне. 

Ми повинні зробити перший крок. Дати можливість підприємцям 

переводити і відновити інвестиційний клімат.  

Резніков О.Ю.: Сергій Якович, єдине прохання, ближче до мікрофону, 

вас погано чути. 

Левада С.Я.: І відновити... 

Резніков О.Ю.: Меліхова Тетяна Іванівна, прошу дуже! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Меліхова, "Батьківщина". 
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Сергій Якович, кроки, якщо можна, озвучте. 

Перше, куди звертатись киянам у разі того, що вони бажають 

перевести? Перше. 

Друге. Один приклад, на прикладі, наприклад, 50 м кв. квартира. Яка 

буде сума пайової участі для того, щоб люди сплатили, 

 

   

  <---   23 Июля  17 ч 07 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

і хто дійсно приймає в експлуатацію. Дякую! 

Левада С.Я.: По-перше, документи передаються в адміністративний 

центр, бувший дозвільний.  

По-друге, якщо брати 50 кв. м і вони нічого не роблять, перевели, їм 

підтвердили, що вони переводять, більше він не сплачує ніякої пайової 

участі. А якщо він буде робити реконструкцію стосовно технічного 

обстеження і буде там, наприклад, ресторан, то це вже залежить, що він 

зробив, які будуть конструктивні внесені зміни стосовно проекту, стосовно 

розрахунку, стосовно пайової участі, які ми визначаємо. Нараховувати буде 

Департамент економіки. Це інша справа. 

Резніков О.Ю.: Колега Місюренко, будь ласка, "Радикальна партія"! 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальної партії 

Олега Ляшка". Якщо можна, від фракції! 

Пане Сергію, у мене до вас декілька питань! Ви зазначили, що не буде 

цільового призначення. Щоб було більш понятно для киян, якщо я 

правильно розумію, тобто забудовник  може взяти земельну ділянку з 

одним цільовим призначенням - для житлової забудови. Потім взяти в 

процесі пару квартир на першому поверсі, зробити магазини і спокійно 

працювати.  

Питання в наступному - як бути з киянами, в яких на першому поверсі 

квартири, при цьому навантаження транспортної розв"язки не розраховано 

на магазини, чи нічні клуби, чи якісь спортивні зали! Тому що по Києву це 

відбувається. Як бути з тими киянами, які почнуть жалітися і говорити 

щодо певних спрощень? Чи не вплинуть потім ці спрощення негативом у 

бік Київської міської ради, це перше. І друге, чи можливий такий варіант, 

коли забудовник будує не за цільовим призначенням... за цільовим 

призначенням певні будинки, а потім за рахунок спрощення бере і робить 

там магазини і так далі, і вводить це в експлуатацію? 

Левада С.Я.: Ні, дивіться! Стосовно забудови, якщо забудовник 

побудує будинок і  з першого поверху буде переводити в нежитлове, то він 

переводить без функціонального призначення. Все, крапка, перевели. А 

наступний крок, якщо він захоче побудувати магазин, він повинен 

дотриматись законодавства. Тобто розробити 
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 <---   23 Июля  17 ч 10 м 39 с  ----   Перший   ---> 

   

проект, одержати містобудівні умови, обмеження, зробити, як ми там 

прийняли, необхідні дії з громадськістю і тому далі, і подібне. Це інша 

справа. Ми тільки переводимо. Все, крапка.  

Ми даємо змогу людям, які мають приміщення на першому поверсі, 

вийти з проблеми житлового на нежитлове. І далі законодавство вже 

регулює це питання окремо.  

І скажу так, коли ви вже створили департамент, уже департамент буде 

відстежувати декларації і додержання містобудівних умов і обмежень. 

Резніков О.Ю.: Бондаренко Володимир, "Батьківщина", будь ласка! 

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

Ви знаєте, в принципі потрібна річ, тому що є сьогодні велика кількість 

квартир на першому поверсі, які не комфортні для проживання, і багато 

людей сьогодні готові помінятись з будь-яким іншим громадянином, який 

пропонує житло на верхніх поверхах, але й той, прийшовши на перший 

поверх, має такі перестороги, що перевести в нежитлове важко.  

Разом з тим ви говорите про те, що це тільки перший крок, тому що 

далі починаються проблеми. Там можуть бути і шумові ефекти певні, і 

гідроізоляція, і звукоізоляція, і термоізоляція для інших сусідів, яка 

виникне у зв"язку з тим, що це нежитлове приміщення. Тому ми говоримо 

лише про юридичну процедуру, яка задіяна може бути тільки обставившися 

іншими процедурами, погодженнями і так далі. Тому що, наприклад, 

верхній поверх, де могли би бути студії, творчі майстерні і таке інше, там 

також не комфортно, і ми повинні це також передбачати.  

Тому мова йде про перший крок. Перший можна підтримати, але 

розробка подальших кроків переведення житлові в нежитлові - це дуже 

важливо. 

І друге, те, що сказала Олена Єскіна. Ми можемо втратити велику 

кількість житла, якого і так не вистачає. Тому це може бути процес, який 

торкається лише крайніх поверхів, першого та верхнього. Дякую! 

Левада С.Я.: Ми кажемо зараз про перший і третій. Те, що треба 

доробити ще необхідні дії, врегулювати дане питання з органами 

самоврядування населення, те, що нам треба врегулювати питання 

реєстрації, це інші кроки, але ми повинні зламати ту систему, яка сьогодні 

існує, не дає змоги рухатись підприємцям і людям, які мають власність на 

перших поверхах, заробляти якісь гроші, це їхня власність, вони мають 

право розпоряджатись нею як хочуть. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Завершує наш марафон щодо обговорення Семененко і 

 

 

 <---   23 Июля  17 ч 13 м 39 с  ----   Другий   ---> 
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Гусовський.  

Будь ласка, прошу, Семененко Олександр, "Свобода"! 

Семененко О.А.: Олександр Семененко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". Так, дійсно це в принципі досить позитивна пропозиція, але є, 

як завжди, запитання. Мене особисто цікавить таблиця порівняльна, пункт 

3.4 - подання документів. Вона, якщо подивитися на те, що було раніше, 

дуже багато було всяких документів, які насправді не потрібні для 

переведення. Дивимося далі, нова редакція, останнє - матеріали технічного 

обстеження житлового приміщення, квартир, житлового будинку, які 

переводяться в нежитлові, підготовлені відповідно до вимог чинного 

законодавства. В попередньому проекті не було такого, а  тут додалося. 

Мене цікавить, що за таким, скажімо так, скромним матеріально-технічним 

обстеженням житлового приміщення насправді приховується? Бо можливо, 

такі матеріали технічного обстеження, там може бути заховано будь-що.  

Я хотів би, щоб мені пояснили даний пункт. 

Левада С.Я.: Я вам скажу, дякую за запитання. Ми убрали, я убрав ці 

документи, які були, щоб спростити систему для власника передачі 

документів, а технічне обстеження ми даємо в пункті 2.7, де чітко 

прописано комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного 

стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об"єкта нерухомості, 

який переводиться в нежитлове приміщення, з метою визначення 

можливості або не можливості його надійності та безпечної експлуатації. 

Це дуже проста дія. Є ліцензійні організації, які роблять обстеження і 

дають заключення: можна його переводити чи не можна. Відповідає там 

технічного стану чи не відповідає. Це дуже проста і недорога  послуга. 

Резніков О.Ю.: Гусовський Сергій Михайлович, "Самопоміч", прошу! 

Гусовський С.М.: Дякую! Колеги, це дійсно важливий проект рішення і 

він дуже корисний. Це дійсно про дерегуляцію. Також я хотів би 

зосередити вашу увагу, що це гарний приклад того, як Регламент дозволяє 

кваліфіковано і фахово працювати над документом. Тобто був він 

прийнятий за основу, пропрацювали, надали рекомендації, рекомендації 

почули, вони були... (нерозбірливо) в тіло рішення. Тому я пропоную 

підтримати і, якщо є додаткові пропозиції, то це точно можна окремим 

рішенням вводити, якщо його дійсно можна там оптимізувати, щоб було 

краще. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, колеги! Я прошу повертатися всіх до сесійної 

зали. Ми переходимо до голосування. Цей проект рішення доповідався 

суб"єктом подання Сергієм Левадою.  

Прошу зважати, що ми будемо голосувати саме з врахуванням тих 

озвучених ним на стенограму під час доповіді 

   

  <---   23 Июля  17 ч 16 м 39 с  ----   Другий   ---> 
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правок, уточнень, пояснень і відповідних змін, які вже в другому 

читанні озвучені суб"єктом подання. Прохання визначатися шляхом 

голосування, потім будемо ставити пропозицію Олени Єскіної щодо 

відкладення розгляду цього питання порядку денного. Прошу визначатися! 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Олександр Бродський! У вас ціла низка зараз проектів, 

починаючи від простих і переходячи до важливих. Ну, всі важливі 

насправді. Більш важливих. 

Будь ласка, шановні колеги, працюємо! 

Бродський О.Я.: Дякую, Олексій Юрійович! Шановні колеги! Прошу 

вашої уваги. Питання щодо самоврядування. Блок питань. Ви, як правило, 

їх підтримуєте, за що я вам окремо вдячний. 

Отже, перше легеньке питання від самоврядування, проект рішення 

"Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет “Саксаганський” (Вулиця Саксаганського, 109, 113-А, 

115-В, 117) у Шевченківському районі м. Києва". Документи подані згідно 

з діючими правилами. Прошу підтримати даний проект рішення! 

Резніков О.Ю.: Товариство, без обговорення є пропозиція підтримати. 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися! 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне. 

Бродський О.Я.: Дякую! Наступний проект рішення "Про надання 

дозволу на створення органу самоорганізації населення “Будинковий   

комітет   “Вулиця  Вишгородська,  54 в Оболонському   районі м. Києва". 

Також прошу підтримати без обговорення! 

Резніков О.Ю.: Товариство, без обговорення є пропозиція. Ставлю на 

голосування цей проект рішення. Прошу визначатися!  

Голосування: 

За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне. 

Бродський О.Я.: Дякую! Наступний проект рішення... практично це 

редакційна правка до вже прийнятого нами проекту рішення, "Про    

внесення змін  до рішення  Київської  міської  ради  від  19.03.2015 № 

71/1137 "Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення "Вуличний комітет "Вулиця Макаренка" у Деснянському районі 

м. Києва". Фактично ми тут визначаємо точні будинки, точну адресу даного 

ОСНу, а саме: замість вул. Макаренка тепер буде назва вулиця Макаренка, 

1, 2, 
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це приватна забудова, до 49. Ще однією правкою ми визначаємо 

повноваження відповідно до приватної забудови, а саме: будівництва та 

ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 86, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Доповідайте, будь ласка, ті два питання, які були включені як  

невідкладні. 

Бродський О.Я.: Олексій Юрійович, там ще статус скверу.  

Резніков О.Ю.: Потім ми перейдемо до всіх скверів. Сквери в нас 

йдуть окремим блоком. Сквери підуть після районних рад. 

Бродський О.Я.: Добре, я зрозумів. Отже колеги, я вніс як невідкладні 

два проекти рішень, це на звернення від голови відповідного комітету 

Артура Паладного, нагороджується премією до Дня Незалежності, щось 

аналогічно до нашої премії до Дня самоврядування, два проекти рішень 

щодо кандидатур які нагороджуються. "Про порушення перед Комітетом 

Верховної Ради України з питань сім"ї, молодіжної політики та спорту 

клопотання про присудження Премії Верховної Ради України за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування Боднару 

Максиму Олександровичу", а також іншим проектом  Янзюку Олександру 

Івановичу. Це 10 таких премій, приблизно по 8 тис. грн. Ці люди працюють 

в нас уже понад 10 років у відділі забезпечення Київради. Відповідно 

закріплені за комісією самоврядування та регламентною комісією.  

Резніков О.Ю.: Товариство, є пропозиція без обговорення, але 

рухаємося по черзі. Спочатку ставлю на голосування пропозицію щодо 

"Порушення перед комітетом Верховної Ради України з питань сім"ї, 

молодіжної політики та спорту клопотання про присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування Боднару Максиму Олександровичу". Хто за те, 

щоб підтримати цю пропозицію та проголосувати "за", прошу визначатися! 

Або проти, або утримався. Голосуємо! 

Голосування: 

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

Ставлю на  голосування другий проект рішення, який доповідав наш 

поважний суб"єкт подання стосовно "Порушення перед Комітетом 

Верховної Ради України з питань сім"ї, молодіжної політики та спорту 

клопотання про присудження Премії Верховної Ради України за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування Янзюку 
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Олександру Івановичу". Також прошу визначатися шляхом голосування! 

Хто за такий проект рішення? 

Голосування: 

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

Бродський О.Я.: Дякую, колеги! 
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Резніков О.Ю.: Я так розумію, питання 19-е, загальні. 

Бродський О.Я.: Колеги! Так, поволі ми дійшли до головного питання, 

я маю надію, нашого пленарного засідання, точно головного нашої комісії. 

Можливо, тоді кілька слів щодо правок. Колеги, дякую за вашу позицію!  

У нас є три правки, три правки до проекту рішення по районних радах. 

Це моя правка щодо виключення пункту 3-ого, який стосується кількості 

депутатів районних у місті Києві рад, оскільки даний пункт уже 

врегульований законом України. І дві правки, які надав депутат Резніков, я 

їх розцінюю як правки від фракції "УДАР-Солідарність", Андрій 

Миколайович підтверджує, щодо повноважень, те, що хотіли депутати. 

Повноваження були розроблені відповідною нашою робочою групою, 

трішки зменшені правкою Олексія Резнікова.  

І третя правка щодо дати призначення перших виборів районних у 

місті Києві рад. Дата передбачається - 27-го березня 2016 року. Будь ласка, 

у кого  які є запитання?  

Резніков О.Ю.: Правильно ми розуміємо, що це пройшло погодження з 

комісією і відповідно враховано в таблиці, як вимагає Регламент. 

Бродський О.Я.: Комісія одноголосно підтримала дані правки і даний 

проект рішення в новій редакції. 

Резніков О.Ю.: Товариство! Я хочу зараз нагадати процедуру, яка 

передбачає Регламент розгляд питання, проекту рішення, якщо воно в 

другому читанні: обговорюються тільки ті правки, які пройшли відповідно 

розгляд на комісії і включені до таблиці. 

Я прошу всіх колег під час своїх виступів не пропонувати жодних 

правок, які не були предметом розгляду комісії. Вони не будуть ставитись 

на голосування. Прошу зважати на час! Колеги пропонують голосувати без 

обговорення. Чи є фракції, які наполягають на гарантованому виступі? Є 

такі, що наполягають.  

Бродський О.Я.: І, Олексію Юрійовичу, можливо суб"єкти подання теж 

... 

Резніков О.Ю.: Безперечно, суб"єкти подання, вони є співдоповідачі. 

Тому в даному випадку і Тетяна Меліхова, і Андрій Білозір мають повне 

право на доповідь як співдоповідачі. Я зараз питаю, чи є фракції, які 
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наполягають на гарантованому виступі, щоб ми зразу перейшли до 

голосування.  

Прошу, тоді співдоповідачів Тетяну Меліхову і Андрія Білозіра 

підготуватись до виступу, будь ласка!  

Меліхова Т.І.: Дякую! Меліхова, фракція "Батьківщина". 

Шановні колеги! Я радію, що зазначений  проект рішення виходить 

на зовсім фінішну пряму. Ті правки, які були зроблені депутатами і 

розглядались 
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на засіданні постійної комісії з місцевого самоврядування.  

Це три правки, дві з яких цілком і повністю "Батьківщина" підтримує, 

тому що зараз вийшов уже новий закон, хоча ми не бачили його в 

остаточній редакції, але ж приведення у відповідність чи зменшення 

чисельності депутатів районних рад, з цим можна погодитися.  

Але ж правка та, яка стосується проведення перших виборів депутатів 

районних рад у березні 2016 року, вона не сприйнятна, тому що фракція 

"Батьківщина", і я особисто як суб"єкт подання рахую, що це затягування 

часу, це можна виборця нашого ввести в оману, тому що 25 жовтня вибори 

депутатів Київради однозначно, тому що є відповідна Постанова Верховної 

Ради України, а те, що стосується виборів депутатів районних рад, то 

можна сьогодні розказати киянам, що ми зробили гарний такий крок, що 

місцеве самоврядування дійсно в місті Києві буде відроджено, що дійсно 

законодавство, яке передбачає, якщо є адміністративно-територіальна 

одиниця на терені Києва - район, то має він  і управлятися, а управлятися 

від громади законно обраною районною радою.  

Тому на сьогоднішній день, якщо така правка буде прийнята більшістю 

в Київраді, яка на сьогоднішній день складається з фракції "УДАР-

"Солідарність", то особисто я рахую, що це люфт для того, щоб зовсім не 

проводити вибори депутатів районних рад.  

25 жовтня відбудуться вибори. Кияни почують, що місцеве 

самоврядування відроджується, що є крок, а після 25 жовтня можна знову 

повертатися до рішення Київради і ще раз відтерміновувати з березня 2016 

року ще на півроку чи на рік. Можна заговорювати цю тему  скільки 

завгодно.  

Тому я особисто як суб"єкт подання, фракція "Батьківщина" в Київраді, 

наполягаю поставити на голосування термін проведення перших виборів 

районних у місті Києві рад на 25 жовтня одночасно з виборами депутатів 

Київради, що дасть можливість зекономити бюджетні кошти, якщо 

одночасно проводяться вибори. І дійсно на сьогоднішній день  
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висловити, я - співдоповідач, маю час.  

Резніков О.Ю.: Тетяно Іванівно, всі співдоповідачі мають 10 хвилин на 

трьох! Тому тримайтесь Регламенту, тому що у вас ще Андрій Білозір - 

співдоповідач. У вас три хвилини, ви їх ... 3.30, це по-чесному. Завершуйте! 

Включіть мікрофон завершити Тетяні Меліховій, будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Тому, шановні колеги, я пропоную ... (нічого не чути) 

чіткої позиції, що ми за відродження місцевого самоврядування. Чи, якщо 

Президент сказав делегувати повноваження на місцях, то на сьогоднішній 

день проголосувати за управління районами в складі районних у місті рад і 

перші вибори провести 25 жовтня 2015 року. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Перед тим, як Андрій Білозір візьме слово, я нагадаю 

колегам, що є, я мушу уточнити, Тетяно Іванівно, на ваш виступ,  не існує 

сьогодні діючого закону нового про вибори в органи місцевого 

самоврядування, оскільки він не підписаний Президентом. Тому зараз у 

проекті рішення, до речі, як суб"єкта подання вашого, звертаю увагу, що ви 

посилаєтесь на інший закон, який діє сьогодні. Підпише Президент - буде 

діяти новий закон! Це перший момент. 

Другий момент, Постанова Верховної Ради "Про проведення виборів 

місцевого органу влади" вже прийнята. Вона стосується тих місцевих 

органів влади, які існують сьогодні на території України. Тому 

адміністративні одиниці сформовані і саме там на 25 жовтня призначені 

вибори. Будь-які ради, яких не існує, не підпадають під регуляцію цієї 

постанови.  

Будь ласка, Андрій Білозір, прошу, ваше слово! 

Білозір А.І.: Шановні колеги! Я хотів би звернутись до представників 

всіх фракцій, оскільки дійсно цей проект рішення досить довго йшов. 

Спочатку перше читання, зараз будемо голосувати в цілому. Я розумію, що 

є ряд депутатів, яких дійсно бентежить позиція щодо того, які ж будуть 

повноваження, які ж там будуть депутати, але не зробивши цей крок, ми не 

зможемо рухатись далі.  

Також даним проектом рішення передбачаються і повноваження. Ми 

теж розуміємо, що цей проект рішення ми скоріш за все,  можливо і новий 

склад Київради, будемо доопрацьовувати для того, щоб розмежування було 

більш ефективне і дієве.   

Також я розумію, що є депутати, в яких виникають псевдозауваження 

щодо дати виборів саме на березень, але, я думаю, що особливо ті 

коментарі, які дав Олексій Юрійович, вони також є закріплені в протоколі 

комісії, вони досить чітко пояснюють, що в тому є абсолютно принципова 

логіка. Тому все ж таки закликаю колег - давайте наберемось мудрості і 

компромісно приймемо зазначений проект рішення, і  будемо рухатись 
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далі. Повірте, я також розумію дуже добре для себе, що 
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можливо перший склад районних рад, він, скажімо так, буде, ну, не те 

щоб експериментальний, але не стільки дієвим, наскільки ми очікуємо, але 

не пішовши на це, не зробивши цей крок, ми не зможемо розвивати місцеве 

самоврядування. Тому я прошу всіх підтримати і пам"ятати, що районні 

ради Києву потрібні, оскільки призначений чиновник - це призначений 

чиновник, а обраний депутат - це депутат. Прошу це пам"ятати! Дякую 

вам! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Зараз перед тим, як ми будемо переходити 

до голосування я прошу членів регламентної комісії, присутніх тут... є раз, 

два, три... Всі чотири, так? Віталій Павлик, прошу, мені потрібна ваша, на 

всякий випадок, допомога. Я хочу порадитися стосовно процедури нашого 

голосування.  

Пункт 14-й відповідно статті 28-ї нашого з вами Регламенту говорить 

наступне, що в другому читанні, постійна комісія зобов"язана підготувати 

проект рішення Київради до другого читання протягом... і далі, далі, далі. 

Так.  

Проект рішення до другого читання готується у вигляді порівняльної 

таблиці, в якій викладаються всі редакції положення проекту рішення 

відповідно до пропозицій депутатів. Постійна комісія може об"єднувати 

подібні за змістом пропозиції в одній редакції.  

Станом на цей день комісія підтримала три правки і вони 

доповідаються саме комісією, відповідає Регламент. Тетяна Іванівна 

пропонує по одному з пунктів проекту рішення свою редакцію, яка стара, 

але ця редакція, на моє розуміння, була змінена рішенням комісії з точки 

зору підтримки комісії.  

Для того, щоб мені зараз ставити на голосування, я розумію, що ми 

маємо... все одно залу визначатися стосовно цього пункту. 

Якщо зараз ставити на голосування кожну правку окремо, але комісія 

їх підтримала, а потім тоді вже в цілому. Прошу членів регламентної 

комісії, щоб ми тут помилок не наробили всі разом. Зараз все, що 

запропонувала комісія, все одно кожну правку голосуємо окремо, а потім 

уже в цілому. Яка думка членів регламентної комісії, в першу чергу? 

Прошу голову регламентної комісії, тут є неузгоджена позиція, коментар з 

цього приводу. В мікрофон давайте! 

Будь ласка, Черніков! 

Черніков О.М.: Власне, процедура була процитована абсолютно вірно. 

Пропозиція Тетяни Іванівни не включалася в порівняльну таблицю. 

Депутати не мали змоги ознайомитися з нею. Вона за Регламентом мала би 
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бути обговорена профільною комісією, що не відбулося, тому розглядатися 
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вона зараз не може.  

Резніков О.Ю.: Тобто Тетяна Іванівна була на засіданні комісії, але 

вона дійсно не вносила цієї пропозиції на обговорення.  

Тетяно Іванівно! При всій повазі я змушений буду ставити зараз на 

голосування ... Прошу! Я не можу її ставити, я згідно з Регламентом 

виконую. Я тому ... Дивіться, у нас за основу проект рішення прийнятий і 

проголосований. Потім згідно з процедурою всі побажання були розглянуті 

відповідно профільною комісією і вона  подала узгоджений варіант, як 

процедура передбачає. Не було від вас пропозицій щодо редакції. Тому я 

змушений зараз ставити на голосування проект цього рішення в цілому з 

тими правками, які узгоджені відповідною комісією і подані в порівняльній 

таблиці. Все зрозуміло?  

Товариство! Чи є фракції, які наполягають на виступі, чи ставлю на 

голосування? Немає фракцій. Ставлю на голосування цей проект рішення, 

так як він презентований профільною комісією, в цілому. Прошу 

голосувати з тими правками, які підтримані комісією. 

Голосування: 

За - 81, проти  - 1, утр. - 0. Рішення прийнято. 

(Оплески). 

Бродський О.Я.: Дякую, колеги! Це дійсно доленосне рішення і дасть 

поштовх нашому місцевому столичному самоврядуванню! Дякую, колеги! 

Товариство! Зараз якраз перелік питань, які стосуються надання 

статусу скверу.  

Олександр Бродський, і готується Тетяна Меліхова, і далі по порядку 

денному Кутняк Святослав та інші! Будь ласка, доповідайте! 

Бродський О.Я.: Вже як мажоритарник округу Сирець-Нивки 

пропоную підтримати проект рішення "Про надання статусу скверу 

земельній ділянці біля будинків 33, 33-а на вулиці Котовського, будинку 

№44 по вулиці Щусєва в Шевченківському районі міста Києва".  

Проект пройшов усі погодження. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, є заперечення, пропозиції, зауваження? 

Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення, прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 84, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Бродський О.Я.: Щиро дякую! 

Будь ласка, наступна Тетяна Іванівна! Прошу, включіть мікрофон! 

Доповідайте! 
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Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці 

 

   

 

  <---   23 Июля  17 ч 37 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

по вул. Сабурова, 16-а в Деснянському районі міста Києва". Проект 

рішення підготовлений депутатом Київради Ганнохою. Це питання 

розглядалося на засіданні тимчасової контрольної комісії. Дуже багато було 

звернень від жителів Троєщини. Теж проходили бої місцевого значення, і 

тому є велике прохання підтримати зазначений проект рішення. Кияни 

чекають тут... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає заперечень? Ставлю на голосування 

запропонований проект рішення. Прошу визначатися! Голосуємо! 

Голосування : 

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

Андрійко Руслан, будь ласка, прошу, ваша доповідь стосовно 

Лятошинського! Готові? Чи Кутняк Святослав буде доповідати? Будь ласка, 

з місця! Включіть мікрофон Руслану Андрійку! 

Андрійко Р.Ю.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про надання статусу бульварів чотирьом земельним ділянкам 

уздовж Кільцевої дороги на вулиці Лятошинського в Голосіївському районі 

міста Києва".  

Проблема також резонансна. Там зникли загадковим чином сотня 

великих дерев. Тому є така пропозиція, щоб припинити цю незаконну 

вирубку, нарешті надати статус скверу Лятошин... цим земельним 

ділянкам, статусу бульварів, таким чином ми убезпечимо від подальшої 

вирубки. Це є захисна смуга на Кільцевій дорозі, яка захищає від тої гарі, 

яка захищає житлові зони від Кільцевої дороги.  

Тому дуже важливо зберегти ці зелені насадження. Проект рішення 

пройшов усі комісії, всі погодження, всі пропозиції, навіть транспортну 

комісію, управління правового забезпечення і дуже громада Голосіївського 

району, мого округу, мого, власне, району, де я живу, просить підтримати 

даний проект рішення. Громада дуже буде вам вдячна за підтримку. 

Резніков О.Ю.: З цього приводу Тетяна Іванівна Меліхова записалася 

чи випадково? Не з цього. 

Товариство, є запитання, пропозиції? Немає? Ставлю на голосування 

цей проект рішення! Прошу визначатися! Будь ласка! 

   <---   23 Июля  17 ч 40 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 
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За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Святослав, я вибачаюся, у вас відмова, це в розділі відмова. Пізніше, 

по скверах, я з невідкладних.  

Далі рухаємося. Лаврухіна, знову ж таки Ганноха. Хто доповідає, 

Ганноха?  

Будь ласка, включіть мікрофон! 

Ганноха Б.І.: Богдан Ганноха, "УДАР-Солідарність". Шановні колеги!  

До вашого розгляду пропонує проект рішення "Про надання статусу скверу 

земельній ділянці на вул. Лаврухіна, 7-б у Деснянському районі". Прошу 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, є заперечення, запитання? Немає. Хто за 

таку пропозицію, прошу визначатися! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, 22-е в розділі загальних. Безпалий, будь ласка! 

Безпалий О.І.: Уважаемые коллеги! Прошу поддержать проект решения 

"Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 0,56 

га на вул. Маршала Малиновського, 36 в Оболонському районі м. Києва".  

К нам, уважаемый Алексей Юрьевич, коллеги, обратилась Шаповал 

Катерина Петровна с просьбой присвоить этому скверу имя Шаповала 

Сергея Борисовича. Это ее сын - Герой Украины, Герой Небесной Сотни.  

Резніков О.Ю.: Я розумію, але ми не можемо зараз приймати рішення 

про назви. 

Безпалий О.І.: Дайте департаменту соответствующее поручение, чтобы 

они подготовили соответствующие документы. 

Резніков О.Ю.: Департамент не готує відповідні документи. У нас є 

комісія з найменувань. Ви як депутат можете звернутися... 

Безпалий О.І.: Дать доручення комісії... 

Резніков О.Ю.:Я  вам пояснюю, ви як депутат можете звернутися 

безпосередньо... 

Безпалий О.І.: Я вже звернувся... 

Резніков О.Ю.: До міського голови з проханням, щоб він розробив 

подання, і на комісію, яку я очолюю, з найменувань, ми обов"язково 

включимо до порядку і розглянемо. Я ж підказую, як це зробити. 

Стосовно скверу, товариство, немає заперечень чи запитань? Ставлю 

на голосування. Прошу визначатися!  

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

23-є в розділі загальних. Даниленко або Левада. Доповідає, я так 

розумію, Сергій Левада. Питання також стосовно скверу  
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  <---   23 Июля  17 ч 43 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

на Воскресенській. Прошу, включіть мікрофон!  

Левада С.Я.: Шановні колеги! Прошу підтримати проект рішення 

стосовно надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку №12 на 

вулиці Воскресенській у Дніпровському районі. Це територія біля 

будівництва будинків і повинна йти під благоустрій та сквер. Дякую! 

Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, є з цього приводу? Немає. Ставлю на 

голосування, прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 69, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Включіть, будь ласка, мікрофон Володимиру Бондаренку стосовно 

ведення! 

Бондаренко В.Д.: Спасибі! Бондаренко, "Батьківщина". 

Шановні друзі! Щоб не втратили можливість продовжити згідно з 

Регламентом робочий час, а воно так іде, що ми зараз заговоримся і 

пропустимо, я просив би зараз проголосувати питання про продовження, 

якомога довше попрацювати сьогодні, бо питань дуже багато. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Володимире, за нагадування! Я планував о 

18-ій продовжити на тридцять хвилин, але я думаю, що з вашою підказкою 

можемо і зараз вже визначитися стосовно подальшої роботи. 

Товариство! Користуючись нагодою, вношу пропозицію визначити 

сьогодні термін, до якого будемо працювати. Я пропоную працювати 

сьогодні до 22-ої години 00 хвилин з перервою на 10 хвилин у 18.30. Я 

вношу пропозицію, а ви, будь ласка, визначайтесь! Хто за те, щоб 

продовжити роботу пленарного засідання сьогодні до 22-ої години 00 

хвилин, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Працюємо до 22-ої години! 

Будь ласка, наступне питання, Лещенко Юрій! Доповідайте 24-е, 

Героїв Сталінграда, на Оболоні. Будь ласка, включіть мікрофон! 

 

   

 

 

 

  <---   23 Июля  17 ч 46 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Лещенко Ю.В.: Дякую! Шановний головуючий, шановні колеги! 

Пропонується проект рішення про надання статусу скверу біля будинку 

№35 по вулиці, по проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському районі. 
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Дана територія знаходиться напроти РАЦу Оболонського, тому потребує, 

звичайно, поліпшення і якісного покращення стану РАЦу. 

Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає. Ставлю на голосування 

цей проект рішення. Прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, знову Лещенко Юрій продовжує. Включіть мікрофон 

Лещенку! 

Лещенко Ю.В.: Дякую! Шановний головуючий, шановні колеги! Ще 

один проект рішення "Про надання статусу скверу біля будинку №28 по 

проспекту Оболонському в Оболонському районі міста Києва". Ця, 

знаходиться  дана територія безпосередньо біля будинку. Мешканці 

звертаються з приводу того, щоб покращити там стан благоустрою. Там не 

зовсім такий гарний санітарний стан, тим більше, недалеко відповідно 

йдеться будівництво. Тому прошу підтримати також цей проект рішення. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колеги! Ставлю на голосування цей проект рішення, 

потреби в обговоренні немає. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, колега Андрєєв доповідає 26-ий пункт порядку денного в 

загальних стосовно скверів.  

Будь ласка, включіть мікрофон Андрєєву! 

Андрєєв А.С.: Доброго дня, шановні колеги! Вашій увазі також 

представлено проект рішення "Про надання статусу скверу земельній 

ділянці біля будинку №28  на вул. Солом'янській в Солом'янському  районі 

м. Києва". Цей проект рішення дасть можливість у подальшому навести 

благоустрій біля цього будинку. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Колеги! Ставлю на голосування цей проект рішення. 

Прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Ще один, так, колега Андрєєв? Так! 

Будь ласка, включіть мікрофон Андрєєву, ще один сквер! 

Андреєв А.С.: Також вашій увазі пропонується 
 

 

 <---   23 Июля  17 ч 49 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

проект рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці біля 

будинків 27, 29, 31, 33 на просп. Червонозоряному в Солом"янському 
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районі міста Києва". Цей проект рішення дасть можливість унеможливити 

в майбутньому забудову, яка планувалася кілька років тому, і в подальшому 

створити зону відпочинку для киян. Дякую! Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Тетяна Іванівна Меліхова, я прошу вас доповідати питання порядку 

денного стосовно затвердження звіту тимчасової контрольної комісії, а 

також після того будьте готові доповідати ще два питання, які ми включили 

як невідкладні за вашим поданням. Добре? 

Меліхова Т.І.: Так, добре. 

Резніков О.Ю.: Тетяна Іванівна, у вас 10 хвилин на доповідь.  

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Тимчасова контрольна комісія з питань 

перевірки легітимності рішень Київради, які були прийняті після травня 

2006 року, тобто за часів Черновецького, була утворена 6 червня 2014 року. 

Заслухавши попередній звіт, Київська міська рада 10 грудня 2014 року 

своїм рішенням продовжила термін дії тимчасової контрольної комісії на 6 

місяців.  

До первинного складу тимчасової контрольної комісії увійшли 28 

депутатів, представники 8 фракцій та позафракційних депутатів.  Після 

затвердження попереднього звіту склад тимчасової контрольної комісії 

було зменшено до 20 депутатів. Комісія працювала 12 місяців. За цей 

період було проведено 15 засідань комісії.  

За вищезазначений термін роботи комісії надійшло 191 звернення в 

письмовому та електронному вигляді та пропозиції по перевірці 268 

рішень Київської міської ради.  

Майже 95% звернень - це питання, що стосуються рішень щодо 

земельних ділянок, де є конфлікт з мешканцями сусідніх будинків, 

громадськістю, та прохання повернення зелених зон, зон відпочинку та 

прибудинкових територій, які не використані за цільовим призначенням 

територіальної громади, створення замість забудов парків та скверів. 

Жодне звернення тимчасової контрольної комісії не було залишено без 

уваги. Всі засідання комісія проводила у відкритому режимі за участю ЗМІ, 

громадськості та запрошених осіб. 

 У попередньому звіті тимчасової контрольної комісії на сесії Київради 

10 грудня 2014 року була надана детальна 

 

 

 <---   23 Июля  17 ч 52 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

інформація  щодо тих нечуваних масштабів розкрадання та 

привласнення міських земель та майнових ресурсів міста Києва 
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найближчим оточенням Черновецького-Попова в Київській міській раді V 

та VI скликань.  

Текст попереднього звіту опубліковано в ЗМІ, розміщено на сайті Ліга-

Закон, тому немає сенсу повторювати раніше надану інформацію. Саме 

тому тимчасова контрольна комісія сьогодні акцентує вашу увагу саме на 

тих результатах діяльності, які дали змогу Київській міській раді прийняти 

ряд рішень по поверненню громаді Києва її активів.  

Підсумком діяльності стали 57 проектів рішень Київської міської ради, 

27 з яких уже були підтримані на пленарних засіданнях сесії Київради, 5 

проектів рішень не набрали необхідної кількості голосів на пленарних 

засіданнях, 14 проектів рішень знаходяться на розгляді робочих груп 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, 7 проектів рішень не набрали необхідної кількості 

голосів для оформлення їх як проектів рішень сесії Київської міської ради 

на самому засіданні тимчасової контрольної комісії, 2 знаходяться на 

розгляді правових висновків земельної комісії, 3 включено до порядку 

денного сьогоднішнього пленарного засідання.  

Там, де земельні ділянки вільні від капітальної забудови, не 

використовувалися за призначенням та є зеленою зоною, зоною відпочинку 

киян, приймалися рішення щодо повернення до Програми розвитку зеленої 

зони та надання статусу скверу. Там, де ділянки є інвестиційно 

привабливими і можливі для забудови за пропозицією профільної постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

рішенням Київради надано доручення Департаменту земельних ресурсів 

опрацювати можливість їх продажу або передачі в оренду на конкурентних 

засадах через аукціон. 

У підсумку 68 га за рішенням Київради повинні повернутися до 

міських земель, 63 га з яких - це парки, сквери та зелені зони.  

Коротко нагадаю результати прийнятих рішень. Розірвано договір 

оренди з ПАТ "Укрреставрація", що унеможливлює в подальшому 

приватизацію пам"ятника містобудування - комплексу споруд Контрактової 

площі "Гостинний двір". Визнано таким, що втратило чинність, рішення 

Київради, яким товариством "Голден хаус" передбачалося забудувати 

житлово-розважальним комплексом біля 5 га території легендарного 

стадіону "Старт".  

Відмовлено в поновленні договору оренди товариству "Старкада", яке 

мало намір знищити школу №5 по вул. Тимірязєвській, 36 

 

 

 

 <---   23 Июля  17 ч 55 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

та забудувати її територію нежитловими будівлями. Доказами цього є 
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документи, знайдені в колишній резиденції Януковича "Межигір"я".  

Розірвано договір оренди з товариством "Лаванда Плюс", чим 

фактично заборонено забудову прибудинкової території та бомбосховища 

по вул. Обсерваторній, 4. 

Визнані такими, що втратили чинність, рішення Київради "Про 

передачу "Київській міській спілці автомобілістів"  та товариству "Нові 

перспективи", інвестиційній компанії "Укрбудальянс" земельних ділянок, 

які передбачали забудувати прибудинкові території та діючі автостоянки за 

адресами: Мілютенка, 28-а  та Братиславська, 32-а.  

Розірвано договір оренди з товариством "Український стандарт" та 

повернуто до міських земель 1,5 га парку "Перемога". 

Відмовлено у поновленні договору оренди товариству "АСМА-КРИМ", 

чим повернуто територіальній громаді більше гектара зеленої зони на 

вулиці Львівській, 18 (літ. Б). 

Розірвано договір оренди земельної ділянки в транспортній розв"язці 

біля станції метро "Осокорки", чим знято супротив громади та соціальну 

напругу. 

Розірвано договір оренди земельної ділянки та зупинено тривале 

протистояння між забудовником - товариством "Вагра" та громадськістю 

мікрорайону Батиєва гора на вул. Волгоградській, 25. 

Розірвано договір оренди з товариством "Архітектурно-будівельний 

Альянс" та повернуто 16,5 га зеленої зони на Оболоні, на березі Дніпра в 

затоці Собаче гирло. 

Відмовлено у поновленні договору оренди товариству "Будівельна 

компанія "Міськжитлобуд" по вул. Цимбалів Яр, 31, чим унеможливлено 

рейдерське захоплення території гаражно-будівельного кооперативу 

"Голос". 

Розірвано договір оренди з приватним підприємством "Будівельна 

компанія "Сомпекс", що дало змогу повернути несправедливе захоплення 

земель фізичних осіб та зелену зону площею 4,2 га по вул. Макарівській в 

Шевченківському районі. 

Розірвано договір між господарською асоціацією "Аркор", яка 

зруйнувала пам"ятник архітектури по вул. Саксаганського, 111 та 

намагалася забудувати сусідню прибудинкову територію. 

Розірвано договір оренди земельної ділянки з приватним 

підприємством "Алькор", яке намагалося забудувати впритул до житлового 

будинку, торговельний заклад на цій земельній ділянці по просп. 

Маяковського, 4. Їй надано статус  

 

   

  <---   23 Июля  17 ч 58 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

скверу, чим зняти соціальну напругу.  
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Розірвано договір оренди з товариством "Альбатранс-інвест" по вулиці 

Кіквідзе, 5-а, що унеможливлює ущільнення внутріквартальної забудови.  

На чисельні звернення громадськості припинено комунальному 

підприємству "Житлоспецфонд" право постійного користування ділянкою 

по вулиці Прилужній, 2 та знято загрозу будівництву багатоповерхівок та 

ущільнення забудови. Розірвано договір оренди з товариством "Компанія 

"Метрополіс" та повернуто до зеленої зони ділянку площею 1 га 24 сотки 

на перетині  проспектів Броварського та Визволителів у Дніпровському 

районі.  

Договір оренди земельної ділянки з товариством "Продмарт" розірвано 

та повернуто до зеленої зони ділянку площею 21 га в Пущі-Водицькому 

лісопарковому господарстві по вулиці Лісозахісній, 17 в Оболонському 

районі.  

Розірвано договір оренди з товариством "Блумарін" та повернуто до 

зеленої зони земельну ділянку біля 3 га мікрорайону Олександрівська 

Слобідка вздовж вулиці Кишинівської та вулиці Азовської в 

Солом"янському районі. 

Розірвано договір оренди з товариством "Мак" та повернуто до зеленої 

зони ділянку Святошинського лісопаркового господарства площею біля 10 

га на Житомирському шосе, 19-ий км.  

Шановні колеги! Все це стало можливим завдяки плідній та 

злагодженій роботі депутатів - членів тимчасової контрольної комісії, 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, з питань екологічної політики, з питань регламенту та 

депутатської діяльності, депутатів, обраних на мажоритарних округах, 

оперативній роботі управління правового забезпечення діяльності 

Київської міської ради, результативним голосуванням депутатів на сесії 

Київської міської ради та ініціатору створення тимчасової контрольної 

комісії - Київському міському голові. 

Разом з тим, незважаючи на напружену роботу депутатів, було 

неможливо ретельно перевірити всі рішення Київської міської ради за 

період з травня 2006 по 2013 рік.  

Але маючи приклад перевірених рішень, тимчасова контрольна комісія 

дійшла висновку, що рішень Київської міської ради У-УІ скликань, 

проголосованих тодішньою більшістю Черновецького-Попова, була така 

велика кількість, що мали під собою корупційну та наживнічеську 

складову, чим завдали місту невідновлювальної шкоди та збитків на суму 

біля 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 01 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

70 млрд. грн.  
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Завдяки річній роботі тимчасової контрольної комісії Київська міська 

рада VII скликання, мабуть, вперше за весь період її існування,  

безпрецедентно, принципово та рішуче підійшла до аналізу тих ганебних 

рішень, які приймалися з чисельними порушеннями, викликали супротив 

громади, та там, де це було можливо, зважте, своєю діяльністю без 

допомоги прокуратури та судів прийняла 27 рішень щодо відновлення 

справедливості. 

Тимчасова контрольна комісія з метою контролю за виконанням 

рішення Київради 10 грудня, коли було заслухано попередній звіт комісії, 

пропонує на найближчому пленарному засіданні заслухати інформацію 

виконавчого органу Київради щодо виконання зазначеного рішення, тому 

що пунктом 5.2 було прописано підготувати та подати на розгляд Київської 

міської ради проект рішення Київської міської ради, який випливає з 

попереднього звіту, зазначеного в пункті 1 рішення. Це якраз доручення 

виконавчому органу.  

Шановні колеги! Я дуже дякую вам за увагу! Я хочу подякувати всім, 

хто знаходиться в сесійній залі і хто зараз може відлучився, тому що ми 

змогли з вами прошагати великий шлях, нам з вами є з чим йти до виборців 

і говорити, що ми з вами досягли. 

Я хочу окремо подякувати кожному члену комісії і представити, а 

колег... Прошу камери показати, хто бійці, які змогли працювати на 

громадських засадах, крім того, що працюють ще й в постійних комісіях, в 

тимчасовій контрольній комісії на протязі року. Це заступник голови 

комісії - Олександр Семененко від "Свободи", секретар комісії - Ігор 

Опадчий, "УДАР-"Солідарність", члени комісії: Руслан Андрійко, Павло 

Бригинець, Бондаренко Дмитро, Велімовський Анатолій, Вовченко 

Олександр, Галушка Олена, Гапчук Максим, Гордон Дмитро, Закревська 

Людмила, Клюс Олександр, Кузик Петро, Михайленко Владислав, 

Найдьонов Олександр, Онуфрійчук Вадим, Омельченко Олександр, 

Тарасюк Павло, Яловий Костянтин.  

Я ще раз хочу всім подякувати! Дякую за вашу увагу, за плідну 

співпрацю! Якщо в когось є питання, я готова відповісти. Якщо в когось із 

членів комісії є бажання щось з цього приводу сказати, висловитися, будь 

ласка. Дякую! (Оплески). 

   

 

   

 

 

  <---   23 Июля  18 ч 04 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Колеги! Я прошу, перед тим, як дати слово двом 
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записавшимся членам комісії, прошу колег-депутатів повертатись до 

сесійної зали, бо нам треба проголосувати, прийнявши до відома звіт 

тимчасової контрольної комісії, і рухатись далі по порядку денному. Тому я 

запрошую всіх колег повернутись до сесійної зали, бо треба вже 

продовжити плідно працювати.  

Володимир Бондаренко, перепрошую, "Батьківщина", будь ласка! 

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

Безумовно, у мене виникає це почуття. Я думаю, у кожного є почуття 

подяки нашим колегам, які відтворюють поступово авторитет Київської 

міської ради, яка не просто ділить землі, як це було раніше, а повертає 

раніше втрачені цілі території. У мене є таке запитання або така пропозиція 

- опублікувати детальний звіт у засобах масової інформації, які 

підпорядковані Київській міській раді. Це було б цікаво, я думаю, і нашим 

читачам, і киянам в цілому. Тому, якщо буде така добра воля, давайте 

підтримаємо таку позицію! 

Резніков О.Ю.: Пане Володимире! Я вас поінформую, що в пункті 2-му 

проекту рішення сказано: офіційно оприлюднити це рішення в газеті 

Київської міської ради "Хрещатик", тому ваша пропозиція вже врахована. 

Будь ласка, Михайленко Владислав, прошу! 

Михайленко В.О.: Михайленко,  фракція "УДАР-Солідарність". 

Шановна Тетяна Іванівна! Було б абсолютно неправильно з нашого 

боку не подякувати вам як голові комісії, ви змогли об"єднати зусилля 

різних депутатів з різних політичних сил і робота нашої комісії завдяки 

цьому була надзвичайно ефективною і була безпрецедентною. Тільки в 

Оболонському районі вашими зусиллями, в моєму  власному 

мажоритарному окрузі ми змогли повернути 16,5 га землі... 

Меліхова Т.І.: Разом з вами... 

Михайленко В.О.: Так, разом з вами. Я дякую вам, дякую всім членам 

комісії! Я думаю, що ми зробили дуже важливу, дуже хорошо роботу і я 

думаю, що добра пам"ять про цю роботу ще надовго залишиться в киян. 

Дуже дякую! 

Меліхова Т.І.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: На всіх повернутих землях поставити таблички 

меморіальні з членами комісії, вказаними там. 

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення "Про 

затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з 

питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих 

після травня 2006 року". Прошу підтримати та взяти до відома цей звіт і 

відповідно опублікувати його в газеті "Хрещатик". Будь ласка, за підтримку 

звіту! Будь ласка, беремо до відома! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Тетяно Іванівно, доповідайте, будь ласка, проект рішення, який був 
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внесений як невідкладний, стосовно обгрунтування розміру оплати 

споживання теплової енергії. Прошу!  

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! Ваші увазі пропонується 

проект рішення 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 07 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

"Про перевірку обгрунтованості розміру оплати за споживання 

теплової енергії за 1 кв. м для мешканців будинків без приладів обліку 

теплової енергії, а також забезпечення контролю за рівнем споживання 

теплової енергії".  

Пропонується доручити виконавчому органу до 1 жовтня порівняти 

показники розмірів оплати за теплову енергію впродовж опалювального 

сезону 2013-2014 років та 2014-2015 років для типових будинків, які мають 

будинкові прилади обліку теплової енергії, і  таких, які не мають приладів 

обліку.  

До 15 жовтня розробити та оприлюднити на сайті виконавчого органу 

карту, на якій позначити питоме споживання теплової енергії в усіх 

будинках, де встановлені будинкові засоби обліку теплової енергії, із 

указанням інформації про обсяг споживання енергії та загальну 

опалювальну площу будівлі, а також оновлювати цю карту щомісячно під 

час опалювального сезону.  

За результатами аналізу порівняння показників розмірів оплати за 

теплову енергію у вигляді виявлення розбіжностей між встановленим 

розміром оплати за споживання теплової енергії за метр квадратний для 

мешканців будинків по нормі споживання та розміром оплати споживачами 

за наявності засобів обліку теплової енергії виконавчому органу звернутися 

до Національної комісії, що здійсню державне регулювання в сфері 

енергетики та комунальних послуг, щодо погодження зменшення розміру 

оплати за споживання теплової енергії за 1 кв.м опалювальної площі для 

мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів 

обліку теплової енергії. На опалювальний сезон 2015-2016 років. 

Суб"єктами подання є я особисто від фракції "Батьківщина", а також 

Олена Галушка, яка є заступником голови профільної комісії. Зазначений 

проект рішення обговорювався на засіданні профільної комісії. Я дякую 

голові комісії пану Клюсу, який теж доопрацював наші пропозиції з пані 

Оленою. 

Я хочу сказати, чим викликано цей проект рішення. Дуже багато 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 10 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 
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скарг надходить про те, що комунальні послуги зашкалюють і немає 

обгрунтованості цих тарифів. Більше того, на депутатські запити депутатів 

фракції "Батьківщина" ми чітко отримали відповідь від Пантелеєва, 

Володимир Бондаренко зробив депутатський запит, що там, де немає 

лічильників, при однаковій площі на 30% жителі Києва платять дорожче. 

Прохання підтримати зазначений проект рішення, поставити на 

голосування! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Може без обговорення є пропозиція? 

Давайте, якщо немає заперечень, я тоді пропоную без обговорення. Ставлю 

на голосування цей проект рішення і прошу його підтримати! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Тетяно Іванівно, у вас ще одне питання, якщо я не помиляюсь! Прошу! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! Вашій увазі пропонується 

проект рішення, який підготовлений депутатами різних фракцій, я дуже 

вдячна, що в соавторстві зі мною від фракції "Батьківщина" виступила 

депутат Галушка, а  також депутат від "УДАРу-Солідарності" Анатолій 

Велімовський, звернення Київської міської ради до Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо підвищення тарифів на комунальні 

послуги. 

На вимоги територіальної громади міста Києва ми, депутати Київської 

міської ради, розглянувши питання підвищення тарифів на комунальні 

послуги для населення, які затвердила Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, 

розуміючи потребу приведення тарифів до економічно обгрунтованого 

рівня, висловлюємо глибоку стурбованість у зв"язку з непрозорістю 

формування тарифів на централізоване гаряче водопостачання та 

водовідведення, газ, опалення, електроенергію. 

З липня 2014 року відбулося кілька етапів підвищення тарифів на 

комунальні послуги для населення, внаслідок яких для населення Києва 

тарифи суттєво зросли від 30 до 75% на електроенергію та на 75% на 

теплову енергію, зростання ціни на природний газ для населення відбулося 

майже на 450%  - до 7 тис. 200 грн за тисячу кубометрів. І це при тому, що 

Міністр енергетики та вугільної промисловості пан Демчишин ще в квітні 

2015 року заявив, що собівартість природного газу власного 

 

   

 

  <---   23 Июля  18 ч 13 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

видобутку становить 510 грн на тис. кубометрів газу. Окрім цього, без 

жодних пояснень та обгрунтувань зменшено ліміти споживання електрики, 

а також відмінено поділ споживачів на тих, чиї квартири оснащені 
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електричними плитами, і тих, у кого газові плити.  

З огляду на кризове становище в Україні існує ймовірність того, що 

рівень несплати за житлово-комунальні послуги населення  може суттєво 

зрости і підприємства галузі не покриють своїх витрат.  

Пояснення НКРЕКП щодо необхідності підвищення тарифів на 

вищезазначені послуги саме до такого рівня як економічно обгрунтованого, 

викликає великий сумнів.  

До цього часу ні аудиторським компаніям, які проводили перевірку 

обгрунтованості тарифів, ні громадськості, не експертним колам так і не 

було надано обгрунтувань первинних даних та відповідних 

підтверджуючих документів, котрі використовувалися для обрахунку нових 

тарифів. Саме тому нещодавно проведена перевірка математичної 

коректності обрахувань цих тарифів не дає відповіді на питання 

коректності вихідних даних, котрими користувалися члени НКРЕКП для 

прийняття власних рішень. 

З огляду на те, що обгрунтованість тарифів не було належним чином 

перевірено спеціалізованими компаніями та не обговорено експертами в 

широких дискусіях, ми змушені констатувати, що процес відбувався 

непрозоро, без урахування інтересів кожного українця. 

Враховуючи вищевикладене, просимо ініціювати на державницькому 

рівні проведення перевірки діяльності Національної комісії, що здійснює 

державне врегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, а 

також діяльності компанії на газовому ринку, ринках теплової та 

електричної енергії, за результатами якої вжити заходів із коригування 

тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обгрунтованого 

рівня.  

Окрім цього, з метою унеможливлення в майбутньому ситуації 

непрозорого формування тарифів на централізоване гаряче водопостачання 

та водовідведення, газ, опалення, електроенергію просимо вжити заходів 

якнайскорішого прийняття закону про НКРЕКП, який гарантуватиме 

незалежність комісії від органів виконавчої влади, учасників ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 <---   23 Июля  18 ч 16 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

та монополістів, а також забезпечить прозору їх роботу. 

Хочемо також зазначити, що однією з основних причин підвищення 

ціни на комунальні послуги для населення стала нічим не обгрунтоване 
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підвищення ренти на видобуток газу, яке за ініціативою Уряду було 

прийнято Верховною Радою України. Це проходило під гаслом боротьби з 

монополістами в газовій сфері, але фактично перетворилося в податок, 

який ліг на кінцевого споживача.  

Результатом такої непродуманої політики і стало катастрофічне для 

абсолютної більшості населення підвищення ціни передусім на газ. А 

враховуючи те, що вартість газу становить майже 70% собівартості гарячої 

води та тепла, це спричинило відповідно і підвищення цін на гарячу воду 

та тепло.  

Окремо підкреслимо, що згідно з статтею 13-ою Конституції України 

земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключно морської економічної зони є 

об"єктами права власності українського народу.  

В умовах економічної кризи та загального зубожіння населення 

вважаємо, що дії Уряду з фактичного оподаткування власності 

українського народу та за рахунок українського народу є неприпустимими і 

суперечать суті та духу Конституції та Революції Гідності, а замість 

боротьби із зловживаннями в газовій сфері призводять лише до 

формування нових непрозорих правил та недоброчесної конкуренції в ній.  

Тому просимо вас негайно вжити заходів для нормалізації рентної 

політики та зниження рентних ставок на видобуток газу з врахуванням 

інтересів громади як кінцевих споживачів комунальних послуг, що 

дозволить забезпечити принцип соціальної справедливості та не допустити 

суттєвого посилення соціальної напруги вже восени 2015 року після 

початку опалювального сезону. 

Сподіваємось на підтримку у вирішенні зазначеного питання! 

Це звернення буде адресоване в разі позитивного голосування до 

Президента України, до Кабінету Міністрів України і до Верховної Ради 

України.  

Прохання поставити на голосування і підтримати своїми голосами. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, є пропозиція підтримати без обговорення. 

Ставлю на голосування, прошу визначатись, 

 

 

   

 

  <---   23 Июля  18 ч 19 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

колеги! Будь ласка, працюємо! 

Голосування:  

За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Будь ласка, Віталій Павлик! 

Павлик В.А.: Шановні колеги! Дозвольте презентувати вам попередній 

звіт діяльності тимчасової контрольної комісії з питань перевірки фактів 

неналежного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, депутатських 

звернень та запитів органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що 

розташовані в місті Києві. 

Насамперед хочу подякувати за ініціативу вашу щодо створення 

відповідної комісії, а також усім депутатам, які взяли участь в роботі цієї 

комісії.  

Насамперед наголошу, що це є попередній звіт, оскільки буду просити 

за ініціативи колег продовжити діяльність комісії ще  на 3 місяці. Поясню 

чому. 

Насамперед, коли ми створювали відповідну тимчасову контрольну 

комісію, було в нас бачення, що якраз у міськадміністрації та Київраді є 

вкрай незадовільний стан за розглядом звернень. Але я би сказав, що, на 

щастя, це не так. Є інші підприємства, які надають відповідні послуги 

населенню, які в тому числі належать комунальній власності або 

володіють... або міська рада чи територіальна громада володіє значною 

частиною відповідно статутного капіталу цих підприємств. І в них якраз 

вкрай погана ситуація з розглядом звернень як фізичних, юридичних осіб, 

зокрема і депутатських звернень та запитів.  

Зокрема, я би хотів наголосити на кілька аспектів. Наприклад, 

"Київенерго". За період, який ми аналізували, до "Київенерго" надійшло 

38,5 тис. звернень, зокрема через Call-центр, через 15-51. За цей період 

абсолютно не виконаних звернень було 11 тисяч, тобто майже 30% тих 

звернень киян, які зверталися, вони не виконувалися, не реалізовувалися, 

або як мінімум не інформували той же  Call-центр про відповідні 

звернення.  

Зокрема, по ситуації, "Київгаз". Там лише 5% звернень виконано 

вчасно в ті терміни, які передбачалося безпосередньо, і в тому числі і Call-

центр. На превеликий жаль, ця ситуація з такими підприємствами, на жаль, 

є доволі систематичною і багато колег, які... діяльність зокрема комісії, 

якраз інформували про вкрай негативне відношення посадових осіб таких 

підприємств як "Київенерго", "Київгаз", "Київміськбуд", "Київводоканал" 

щодо розгляду звернень громадян та депутатських звернень.  

Як приклад приведу ситуацію... зокрема, звернення нашого колеги 

Олега Петровця, який звертався до "Київміськбуду" 

 

   

 

 

  <---   23 Июля  18 ч 22 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 
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щодо отримання відповідних документів, які стосуються фінансово-

господарської діяльності підприємства.  

На зазначене звернення неодноразово була абсолютна відмова в 

наданні тієї чи іншої інформації.  

Зокрема, колега звернувся до правоохоронних органів. І дійсно 

відповідним відділом внутрішніх справ, Печерським, було відкрито 

провадження щодо посадових осіб.  

Така ж ситуація спостерігається і по "Київводоканалу", по якому я 

неодноразово звертався з тими чи іншими депутатськими зверненнями, 

запитами, але, на превеликий жаль, - або є відмова в зверненнях, або 

порушення строків розгляду. І тому однією з тих рекомендацій, які ми 

підготували якраз для міського голови, це дійсно налагодження співпраці і 

належної роботи з координацією цих підприємств, які мають абсолютне 

відношення до міста, до міської ради, щодо налагодження роботи, 

належної роботи з розглядом звернень і запитів.  

Окремо скажу по Київраді, по секретаріату. Об"єктивно за цей рік, 

колеги, вдвічі збільшилася кількість звернень, які надходять до 

секретаріату Київради. І маю засвідчити те, що дійсно управління з 

розгляду кореспонденції абсолютно гідно і на належному рівні 

справляється з цією роботою. Дійсно кількість штатних працівників, які 

працюють в цьому управлінні, є недостатньою. І одна з рекомендацій, 

зокрема і керівнику секретаріату, щоб віднайти ту можливість доповнити 

працівників управління з розгляду кореспонденції якраз фахівцями, які б 

приділили свою увагу аналітичній і контрольній роботі за станом розгляду 

відповідних звернень. 

Окремо хотів би наголосити на окремих, можливо, недоліках, які 

пов"язані, в тому числі, і з розглядами посадовими особами 

міськадміністрації. Як приклад приведу кілька депутатських звернень. 

Зокрема, на одні і ті ж питання, на превеликий жаль, окремі посадовці 

дають абсолютно протилежні відповіді. Така історія порушувалась 

неодноразово в депутатських запитах Володимира Гончарова, які 

стосувалися фінансування будівництва ліцею "Інтелект".  

Я в свою чергу теж неодноразово звертав увагу, там, зокрема, і Ігоря 

Ніконова, щодо будівництва світлофорного об"єкта в Дарницькому районі 

на вулиці Ревуцького. На превеликий жаль, були абсолютно діаметрально 

протилежні відповіді, в тому числі за його підписом або підпорядкованих 

йому осіб.  

Така ж ситуація була і з розглядом низки інших колег, які подавали там 

звернення, в тому числі, щодо розгляду звернень органами внутрішніх 

справ. Так, зокрема, було неодноразово засвідчено, що, в тому числі, 

райвідділи міліції, з одного боку, не надають відповіді на депутатське 

звернення, запити, з іншого боку, досить часто порушують терміни їх 
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розгляду. Зокрема, знову-таки згадаю нашого колегу. Це Володимир 

Гончаров, який звертався в Шевченківське райуправління внутрішніх справ 

із скаргами, які надійшли до нього від киян. І дійсно начальник Головного 

управління 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 25 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

міста Києва дійсно засвідчив, що такі факти мали місце і відповідних 

осіб було притягнуто до відповідальності.  

Я би хотів, колеги, враховуючи... коротку тезу, сподіваюся, не затримаю 

вас, але я би просив продовжити діяльність цієї комісії, оскільки дійсно 

фактів про... щодо тих, які потребують відповідного аналізу реагування, є 

достатньо. Я би хотів, щоб ми внесли результатами роботи низку 

пропозицій, в тому числі і щодо Регламенту Київради, особливо в частині... 

в кількості розгляду депутатських запитів, в якості їх контролю і якості на 

них реагування. 

Тому, колеги, я вам коротко доповів про результати роботи комісії. Я 

сподіваюся на вашу підтримку щодо продовження її діяльності. 

Сподіваюся, що надалі ми вже подамо... 

Резніков О.Ю.: Колеги, перед тим, як дати пану Бондаренко слово, я 

просто поінформую в руслі вашої доповіді, що сьогодні 370 депутатських 

запитів було підтримано, минулий раз 330. Для вашого розуміння, ви 

користуєтеся не зовсім коректно правом на депутатський запит, це можуть 

бути звичайні депутатські звернення. А так зараз працівники секретаріату 

мають, кожний з них описати, внести в Аскод, направити і це забирає дуже 

багато часу. Тому я би хотів свідомо, щоб депутати ставилися до своїх прав, 

які передбачені Законом "Про статус депутата органів місцевого 

самоврядування". Запит - це коли вже край, а є звичайний механізм 

звернення. Просто майте це на увазі. 

Будь ласка, Володимир Бондаренко, "Батьківщина"! 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". Я би і не 

брав слово, тому що комісія ще працює, але я вже і усно, і різними іншими 

методами звертався до деяких співробітників підрозділів міського 

виконавчого органу, зокрема до Дмитра Новицького, і казав, що в мене є 

десятки звернень до нього, які, завжди опосередковано приходить 

відповідь, що для розгляду вашого питання треба значний час. Іноді це 

прості і звичайні питання. Ось ця подвійна, потрійна переписка з 

продовженням терміну розгляду грубо порушує Закон "Про звернення 

громадян", а тим більше, якщо це звертається депутат.  

Ну, по-перше, я би хотів, щоб я отримав відповідь від тих людей до 

кого я звертаюся, а не від їх підлеглих або рядових співробітників. 

По-друге, я підготую абсолютно повний аналіз і до Вас, Олексій 
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Юрійович, безпосередньо направлю листа і покажу Вам номери відповідей 

цих опосередкованих... Я думаю, що треба якісь фінансові санкції вживати, 

бо йде порожнє використання конвертів, робочого часу і паперу, які просто 

йдуть для того, щоб відписатися вчасно і все. 

Я підготую такий аналіз і Вам передам. Я попрошу вжити дійсно 

організаційних заходів по відношенню до тих, хто так себе веде. Дякую! 

Павлик В.А.: Володимир Дмитрович, якщо дозволите, я буквально 

відповім. Ви абсолютно праві в тому, що... і колеги це підтвердять, що, на 

превеликий жаль, посадовці міськадміністрації зловживають можливістю 

 

 

 <---   23 Июля  18 ч 28 м 39 с   ----  Другий  ----> 

   

додаткового вивчення того чи іншого звернення чи запиту і на 90% 

відкладають термін його розгляду і розглядають не в десятиденний термін, 

а в місячний, а то й більше. 

Тому, я дуже би вас просив, щоб усі факти ви надавали до контрольної 

комісії, якщо ми продовжимо її діяльність. Я як приклад приведу... 

Зокрема, ми згадали Департамент транспорту в цьому звіті. Неналежні 

відповіді були по колегам Михайленку та Кузику. Департамент же 

засвідчив, що дійсно ми виконали, да, можливо, було якесь 

недоопрацювання, але, тим не менше, засвідчили, що дійсно відповідь 

надана, врахували пропозиції, і  я сподіваюся, як у тестовому варіанті ми 

побачимо, наскільки будуть далі посадовці Департаменту транспорту 

реагувати і працювати.  

Тому я би вас усіх, колеги, закликав до того, щоб усі звернення і факти, 

які ви маєте, надавали до контрольної комісії. 

Резніков О.Ю.: Колеги! Я бачу, що записалися колеги Єскіна, Гончаров, 

Кутняк. Я безумовно надам вам слово, але я хочу акцентувати вашу увагу, 

що в нас є доповідь керівника нашої тимчасової контрольної комісії. І наше 

завдання взяти до відома цей звіт і дати згоду на продовження її роботи. Я 

би дуже вас просив зараз, не жалійтеся тут у залі, де і на який запит вам не 

відповіли. Для цього існує тимчасова контрольна комісія, звертайтеся до 

неї. Не витрачайте час пленарного засідання зараз на свої скарги. Закликаю 

вас! І прошу проаналізувати свої майбутні виступи! 

Єскіна, "УДАР-Солідарність". 

Єскіна О.О.: Я хотіла би подякувати голові та членам цієї контрольної 

комісії і все ж таки зробити зауваження Департаменту містобудування та 

архітектури, який теж бере додатковий час, а потім узагалі не надсилає 

відповідь, хоча пишуть "зі щирою повагою", і Департаменту міського 

благоустрою, який взагалі... за відповідями я взагалі приїжджала особисто. 

То... я звернуся, дякую! 

Резніков О.Ю.: Пані Олена, дякую! 
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Гончаров, прошу, позафракційний! 

Гончаров В.В.: Я хотів би подякувати Віталію Андрійовичу за те, що 

дійсно ця комісія працювала, і дійсно то звернення, яке не отримало 

відповідь вчасно, завдяки роботі комісії відповідь була отримана і вона 

була досить грунтовна. Тому я пропоную продовжити дію цієї комісії, 

підтримати колег і щоб комісія наповнювалася далі нашими зверненнями,  

комісія дійсно може працювати і дає результати. Тому я пропоную 

підтримати і продовжити дію комісії. Дякую! 

Резніков О.Ю.: І завершує Кутняк Святослав, "Свобода", і переходимо 

до голосування. 

Кутняк С.В.: Я дуже коротко, шановні колеги! Всі ми розуміємо, що в 

десятиденний термін отримують одиниці дійсно депутатів звернення. У 

мене єдине питання. Скажіть, будь ласка, ви як голова цієї тимчасової 

контрольної комісії, які механізми, санкції безпосередньо? Як на них 

впливати? Ви розумієте, ну, кожного разу до вас звертатися, щоб вони 

реагували -  це добре, але це система все ж таки. От я одиниці отримав 

 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 31 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

дійсно в десятиденний термін. Вони порушують Закон України "Про 

статус депутатів місцевих рад", ви це розумієте. Як ви бачите механізми 

дійсно пришвидшення цих процесів, або боротьби з цим, або санкції якісь? 

Дякую! 

Павлик В.А.: Абсолютно правильне і слушне запитання. Я вам скажу 

так, одне, з попередньої нашої рекомендації, це було, зокрема, в тих 

департаментах, усіх департаментах, щоб все-таки визначити функцію 

аналітичної роботи за станом розгляду тих звернень, запитів, наскільки 

вони ... (нерозбірливо) по змісту, наскільки вони відповідають по термінах.  

З іншого боку, закон чітко визначає, зокрема, якщо ми говоримо про 

депутатське звернення, запити, ті звернення, які потребують ретельного 

опрацювання. Але знову-таки ми повинні якось суворо визначити, щоб це 

була певна робота проведена з керівниками департаментів, структурних 

підрозділів, щоб працівники чітко розуміли, і бачили, і знали, що потребує 

ретельного доопрацювання і що може надатись у ті терміни, які абсолютно 

визначені законом. 

Більше того, наприклад, по санкціях ...(нерозбірливо) за цей за звітний 

період, з інформації офіційної  міськадміністрації, лише чотири 

працівники, чотири, з усіх структурних підрозділів, були, до них були 

застосовані відповідні стягнення за порушення якраз розгляду звернень, 

стан розгляду звернень лише. Але, тим не менше, от є окремі, якби сказати, 

злісні посадовці, які принципово не відповідають. Я вам приклад привів, 
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зокрема, коли Олег Петровець звертався щодо посадовців "Київміськбуду", 

щодо яких було порушено кримінальну відповідальність, провадження 

Печерським райвідділом міліції за перешкоджання там депутатській 

діяльності, ненадання відповідних документів.  

Тобто, по суті механізми певні є, але я б сподівався, щоб ми їх змогли 

не, напевно, такими каральними якимись функціями застосовувати, а 

певними регулятивними, і підготуємо відповідні пропозиції, зокрема, чи це 

буде Регламент Київради, чи можливо ті пропозиції нормотворчого змісту 

для міського голови, щоб ми затвердили, зокрема для посадовців якісь 

більш  чіткі терміни, зрозумілі, а саме головне, щоб ми в цьому скликанні 

обов"язково прийняли ці положення і щоб, можливо, там наступне 

депутатське скликання чи наступні посадовці, які будуть працювати у 

виконавчому органі, вже працювали по тих правилах чітких, зрозумілих, 

які ... (нерозбірливо). Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Є пропозиція подякувати за доповідь, 

підтримати проект рішення і таким чином взяти до відома звіт 

проміжковий... (проміжковий, да, правильно сказати, який він?) попередній 

звіт і відповідно дати згоду на продовження роботи цієї тимчасової 

контрольної комісії. Вибачте за слово, яке я застосував, воно немає 

юридичного значення, скоріше, фізіологічне. І так ставлю на голосування 

цю пропозицію, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Товариство, переходимо до питань власності. Доповідає Гудзь Андрій 

Анатолійович. І я так розумію, зараз будуть питання пропонуватись щодо 

зняття.  

 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 34 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Єдине до вас прохання. У нас така є традиція, ми зняття голосуємо, 

коли затверджуємо порядок денний. Було би гарно, щоб ваші 

представники... Ми вже зняли і забули би про це. Прошу, доповідайте!  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Ви можете доповісти одним... (нерозбірливо), але я 

буду ставити на голосування кожне питання окремо. Ви поясніть, в чому 

суть... Так, будь ласка!  

Гудзь А.А.: Дякую! На майбутнє ми будемо таким чином робити, а 

зараз я з вашого дозволу, шановні депутати, шановний головуючий, тоді 

надам загальну інформацію. 

Як вам відомо, вами прийнято нещодавно нове положення про оренду 

комунального майна. Станом на 15.07 воно набуло чинності. Таким чином 
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деякі положення цього нового для Київської міської ради законодавства 

делегують певні повноваження комісії з питань власності, встановлюють 

нові процентні ставки та інше. 

Відповідно до цього заяви щодо передачі майна територіальної 

громади міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент 

набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду відповідно до цього 

рішення.  

Враховуючи вищевикладене, в преамбулах проектів рішень, я зараз 

зачитаю їх номери, щоб можна було на стенограму послухати. Це проекти 

рішень: в-1 від 20.05.2015 №08/231-1424; від 15.07 №08/231-1675; від 24.04 

№08/231-1017; від 19.06 №08/231-1706; від 23.06 №08/231-1718; від 17.06 

№08/231-1686; від 12.06 №08/231-1649; від 15.06 №08/231-1638, слова 

"положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року 

№34/6250" замінити словами "положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

21 квітня  

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 37 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

2015 року №415/1280" і так по всіх рішеннях. 

Ще одна інформація. У зв"язку із набуттям чинності цим рішенням 

деякі функції делеговані комісії з питань власності, тому я буду 

пропонувати знімати ці проекти рішень для розгляду їх на комісії та 

імплементування відповідно до цього положення.  

Крім того, з набуттям чинності цим рішенням змінився порядок взяття 

депутатами Київської міської ради приміщень в оренду. Таким чином, зараз 

необхідно визначитися із можливістю щодо голосування проектів рішень, 

які на сьогодні пройшли всі процедури і вже знаходяться сьогодні на 

розгляді в депутатів. Дякую! Прохання визначитися з цією інформацією! 

Резніков О.Ю.: Андрій Анатолійович, тоді давайте так, ви називаєте 

номер порядковий в розділі, наприклад, номер перший, і останній цей 

номер, наприклад, ПР, який ми зараз знімаємо. Я буду ставити їх на 

голосування щодо зняття, а потім уже перейдемо до обговорення... 

Гудзь А.А.: Щодо зняття я буду кожне зараз зачитувати. 

Резніков О.Ю.: Так я ж і пропоную, що давайте зразу знімемо всі, які 

знімаються, просто їх зразу приберемо з порядку денного, а потім почнемо 

обговорювати ті, які залишаються. Я так розумію, щодо зняття є запитання 

у Тетяни Іванівни, правильно? Щодо зняття, Тетяна Іванівна, так? Кивніть 

головою. Ще раз. Ні, ми зараз знімаємо питання, які не підлягають... Я 

тому питаю, ви щодо зняття?  

Будь ласка, включіть мікрофон Меліховій! 
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Меліхова Т.І.: Дякую! Шановні колеги! Тут ми з вами приймали 

порядок, який, якщо навіть ми і приймаємо, але ми можемо солідарно 

проголосувати, мова йде там ще про громадські приймальні депутатів 

Київради, тому що залишився термін роботи депутатів до жовтня цього 

року. Я думаю, що якщо сесійна зала підтримає, щоб ті громадські 

приймальні продовжили працювати, все відпрацьовано в установленому 

порядку, комісія розглядала, підтримала, то може немає сенсу знімати, а все 

ж таки я пропоную проголосувати. Дякую! 

Гудзь А.А.: Департамент не заперечує, але в цьому випадку пропоную 

із преамбули цих рішень вилучити слова "положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 22 вересня 2011 року №34/6250", тобто старого положення. 

Резніков О.Ю.: Таким чином, давайте ми  

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 40 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

пройдемося по тих об"єктах, які точно треба знімати, то що, 

пропозиція Тетяни Іванівни з вашою редакцію, ми тоді будемо кожне  

рішення голосувати про зміну тексту в преамбулі як редакційно. Зрозуміло, 

так? Зараз знімаємо. Давайте, перелічте по черзі всі питання, які треба 

зняти, тому що вони не відповідають положенню і потребують 

доопрацювання. Будь ласка! 

Гудзь А.А.: Пропонується зняти з розгляду проект рішення від 

25.05.2015 №08/231-1437... 

Резніков О.Ю.: Ні, назвіть спочатку нам наш пункт у порядку денному. 

У вас є порядок денний перед очима? 

Гудзь А.А.: В-2, я називав.  

Резніков О.Ю.: В-2, 1437/ПР, так?  

Гудзь А.А.: Так. 

Резніков О.Ю.: Товариство, є пропозиція зняти. Зрозуміло чому. 

Прохання підтримати. Ставлю на голосування щодо зняття на 

доопрацювання для приведення у відповідність порядку. 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступне, в-3 від 20.05 №231/1423, пропонується 

зняти з розгляду з тих же причин.  

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію! Прошу 

підтримати! Визначаємось! Знімаємо з розгляду! 

Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступне, в-5, від 15.05. №231-1322, зняти з 
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розгляду.  

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію! Прошу 

підтримати!  

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступне, в-11, від 15.06 №231-1660, пропозиція 

зняти з розгляду з тих же причин. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію! Прошу 

підтримати! Визначаємось!  

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступне, в-13, від 04.06 №231-1578. Прохання 

зняти з розгляду! 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію! Прошу 

підтримати!  

 

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 43 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект, в-14, від 10.06 №231-1643, 

прохання  зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію щодо зняття. 

Прохання визначатись! 

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: дякую! Наступний проект, в-19, від 18.06 №231-1701, 

прохання  зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу, 

визначаємось! 

Голосування: 

За - 70, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-22,  від 15.06 №231-1661, прохання 

зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію. Визначаємось! 

Голосування: 

За - 70, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-25, від 17.06 № 231-1685, прохання 

зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-27, від 09.04 №231-671, прохання 

зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 72, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-28, від 23.06 №231-1721, прохання 

зняти з розгляду. 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування. Прошу 

визначатись щодо зняття! 

Голосування: 

За - 72, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Це всі рішення, які пропонується зняти з  розгляду. 

 

     <---   23 Июля  18 ч 46 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Дякую! Тепер переходимо, повертаємося до розділу 

вже стосовно підтримки проектів рішень. Доповідайте. 

Гудзь А.А.: Так. Проект рішення в-1 від 20.05 №231-1424 "Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право 

оренди", згідно з додатком. Пропонуємо позиції 1 та 3 вилучити, оскільки 

подано, відповідно до пункту 4 нового Положення подано лише одну заяву 

- договір оренди нежитлових приміщень до 200-т кв. м включно 

вкладається за рішенням постійно діючої комісії.  

В позиції 2 пропонуємо в графі 4 - призначення і характеристика 

об"єкта оренди та орендована площа слова "розміщення організацій, що 

організовує дозвілля дітей та юнацтва" замінити словами "розміщення 

фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту", а в графі 

орендна ставка цифру 1% замінити на цифру 3% відповідно до нової 

методики розрахунку. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, з правками, озвученими керівником 

департаменту, ставлю на голосування цей проект рішення. Прохання 

визначатися! 

Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Наступне. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступне по порядку. В-4, від 23.07 №231-1388 

"Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Госпкомобслуговування" на списання шляхом ліквідації основних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
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Києва", а саме: мова йде про застарілу відомчу автоматичну станцію, рік 

випуску 1979, залишкова вартість 0, та охоронну сигналізацію, такою ж 

первинною вартістю 4 тис., а залишковою 0. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прохання підтримати! Визначаємось! Прошу! 

Голосування: 

За - 62, проти - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Не хоче "Радикальна партія" металобрухт списувати. Тримаються 

зубами за нього. 

Будь ласка, у вас невеличка перерва. Зараз колега Поворозник 

доповідає пункт 6-й цього розділу, а потім ви, Андрій Анатолійович, 

повертаєтеся до трибуни.  

Поясніть поки що колегам, нащо нам цей металобрухт. Бо я так 

розумію, вони не визначилися. 

 

  

 

<---   23 Июля  18 ч 49 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Будь ласка, Микола! 

Поворозник М.Ю.: Дякую! Шановні колеги! До вашого розгляду 

проект рішення "Про внесення змін до додатка до рішення Київської 

міської ради від 24 червня 2004 року №322/1532 "Про затвердження 

переліку об'єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, 

що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва".  

До цього рішення включено 11... можливо, підкреслюю, можливо, 

інвестиційно привабливих проектів, 2 у Дніпровському районі - це 

стосується нежитлових приміщень за адресами: Кибальчича, 13-б і 

Карбишева, 16/2, 4 проекти в Дарницькому районі - це реконструкція 

бойлерних за адресами: Харківське шосе, 69, Харківське шосе, 55-б, 

Харківське шосе, 59-а, Харківське шосе, 61-б, і 5 проектів у 

Солом"янському районі - це реконструкція нежитлових приміщень за 

адресами: вул. Героїв Севастополя, 14-а, вул. Єреванська, 3-а, вул. Михайла 

Донця, 15-а, бульв. І. Лепсе, 23-а, вул. Волинська, 4-а. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство... Андрій Миколайович, ви записалися, є 

потреба в виступі? Ні? Тоді ставлю на голосування цей проект рішення. 

Прошу визначатися! Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

Вікторія, треба голосувати, а не... Вікторія, это не смешно, это на 

самом деле не смешно!  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Перед кем вы извиняетесь? Перед киевлянами за то, 
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что мы время теряем? Нельзя было проголосовать, а потом бегать по залу? 

Катастрофа! 

З зали: (Нічого не чути).  

(Сміх у залі). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, доповідайте наступне! 

А, вибачаюсь! Оголосіть результати, включіть результати! 

За - 60, проти - 0, утр. - 7. Рішення не прийнято.  

Будь ласка, наступне! Депутат Харченко! 

Харченко О.В.: Шановні колеги! Шановні кияни! У зв"язку з тим, що 

ми дійсно трохи втомилися, прохання скористатися правом, наданим 

Регламентом, і повернутися до голосування з питання, яке не набрало 

більшості протягом одного пленарного засідання. Прошу поставити на 

голосування повернення до голосування попереднього питання! 

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування пропозицію депутата Харченка 

щодо повернення до розгляду питання порядку денного - пункт 6-й в 

розділі 30 - питання власності, стосовно внесення змін до додатка до 

рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року №322/1532  

  

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 52 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

у зв"язку з тим, що Регламент дозволяє один раз протягом пленарного 

засідання повернутися до обговорення питання, яке не набрало голосів. 

Хто за таку пропозицію, щодо повернення до розгляду, прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Переходимо до обговорення питання порядку денного. У кого є 

зауваження, застереження чи заперечення з приводу цього проекту? Немає. 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись, хто за, 

проти або утримався!  

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Андрій Анатолійович, повертайтесь до трибуни! 

Доповідайте питання власності, пункт 7-ий розділу! 

Гудзь А.А.: Дякую, шановні депутати! Проект рішення в-7, "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва", згідно з 

додатком. Громадська організація "Об"єднання "Самопоміч", для 

розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради 

Гапчука. 

У зв"язку з тим, що пропозиція Тетяни Іванівни підтримана, пропоную 

при голосуванні врахувати та виключити з преамбули цього рішення слова 
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"Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської  міської ради від 22 вересня 2011 року".  

Резніков О.Ю.: Товариство, немає запитань? Ставлю на голосування 

цей проект рішення. Прошу визначатись, з правками, відповідно 

озвученими головою департаменту, суб"єктом подання!  Голосуємо! 

Голосування: 

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

Наступне! 

Гудзь А.А.: Наступний проект "Про передачу в оренду без проведення 

конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва", згідно з додатком. Громадська організація 

"Громадська рада  самовряд...(нерозбірливо) "Джерело", розміщення 

громадської приймальні депутата Київської міської ради Каретка 

Володимира Олександровича. Таким чином, теж пропоную в преамбулі 

слова "Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва 

від 22 вересня 2011 року" вилучити.  

Резніков О.Ю.: Товариство, з правками, озвученими суб"єктом 

подання, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись!  

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 55 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект в-9, від 15.07.2015 №231-1675, 

"Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди", згідно з додатком. Мова йде про товариство "ВБР Електрик", 

суб"єкт господарювання, який здійснює виробничу діяльність 

непродовольчих товарів. Відповідно до нового Положення пропонуємо в 

графі 5 - ставка орендної плати проекту рішення цифру 7% замінити на 

15%. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цю пропозицію. 

Прохання визначатися! Із правками, відповідно озвученими суб"єктом 

подання. 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект в-10, від 15.06 №231-1662, "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва", згідно з 

додатком. Мова йде про громадську організацію "Фундація-101", 

розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради 
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Янченко.  

Також пропоную в преамбулі слова "Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 

22 вересня 2011 року" вилучити.  

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування цю пропозицію, товариство. 

Прошу визначатися! Голосуємо! З правкою, яку озвучив суб"єкт подання. 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект в-12, від 05.06 №231-1614, "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва", згідно з 

додатком. Мова йде про розміщення громадської організації "Наш дім — 

Дарниця", для розміщення приймальні депутата Київської міської ради 

Горбунова. Крім того, також слова "Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради  

 

 

    

 

   

  <---   23 Июля  18 ч 58 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

від 22 вересня 2011" пропоную вилучити. 

Резніков О.Ю.: Товариство, з відповідною правкою ставлю на 

голосування цей проект рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

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

Гудзь А.А.: Наступне в-15, від 10.06 №231-1644, "Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва", згідно з додатком. Мова 

йде про громадську організацію "Студія народної творчості "Джерело", для 

розміщення депутата Київради Гулея. Громадська організація "Деснянська 

спілка власників житла", для розміщення депутата Київської міської ради 

Севериненка. Теж пропоную слова про старе положення, про оренду майна 

комунальної власності територіальної громади з преамбули виключити. 

Резніков О.Ю.: Товариство, з відповідним виключенням з преамбули 

ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися!  

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Наступний проект в-16, №231-1645, "Про передачу у 

безоплатне користування (позичку) органу самоорганізації населення 

“Комітет мікрорайону “Сирець-1” на термін 2 роки (364 дні) нежитлових 
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приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, які 

віднесені до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації, загальною площею 68,6 кв. м, на вул. 

Дорогожицькій, 15-а". Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, пропозицій інших немає, ставлю на 

голосування! Будь ласка, визначаємось! 

Голосування: 

За - 63, проти -0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект в-17, від 24.04. №231-1017, "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва", згідно з 

додатком. Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд 

"Небесне сузір"я "Айдар". Громадська організація інвалідів та ветеранів.   

  

  

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 01 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Гудзь А.А.: Пропонуємо, Олексію Юрійовичу, відповідно до нового 

положення в графі "призначення, характеристика об"єкта та орендована 

площа" слова "громадські організації інвалідів та ветеранів, якщо 

орендовані площі не використовуються для провадження підприємницької 

діяльності" замінити словами "розміщення громадських та благодійних 

організацій, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну 

допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів, дітей з вадами 

розвитку, інвалідів та інших осіб-учасників АТО, якщо орендована площа 

не використовується для провадження підприємницької діяльності".  

В графі "ставка орендної плати" цифру "1%" замінити цифрою "7%". 

Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство! З правками, озвученими суб"єктом 

подання, ставлю на голосування цей проект рішення! Будь ласка, 

працюємо! 

Голосування: 

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

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-18, №231-1580, "Про передачу у 

безоплатне користування (позичку) Київській патріархії Української 

православної церкви Київського патріархату об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, які закріплені 

на праві оперативного управління за Київським науково-методичним 

центром по охороні, реставрації та використанню пам"яток історії, 

культури, заповідних територій", згідно з переліком, зазначеним у додатку.  

Таке право є в релігійної громади відповідно до законодавства України. 
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Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Відповідно з врахуванням коментарів 

суб"єкта подання ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу 

визначатись! 

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-20, від 19.06 №231-1706,  "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва", згідно з 

додатком. Мова йде про членів Національної спілки художників.  

Відповідно до нового положення  пропонуємо: позицію 1 в графі 4 

"призначення, характеристика об"єкта оренди та орендована площа" 

доповнити словами та цифрами, а саме: "20 кв. м, 7,3 кв. м" та в графі 5 

"орендна плата", слова та цифру "1 грн на рік" замінити словами та 

цифрами "1% - на площі 20 кв. м, 4% - на площі 7,3 кв. м". 

В позиції 2 у графі 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 04 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

4 "призначення, характеристика об"єкта оренди та орендована площа" 

доповнити словами та цифрами, а саме: "20 кв. м, 23,9 кв.м", а в графі 5 - 

"орендна плата" слова та цифру "1 грн на рік" замінити словами та 

цифрами "1% - на площі 20 кв. м, 40% - на площі 23,9 кв. м". Прохання 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, з... Ага, є питання. 

Головня Роман, будь ласка, "Громадянська позиція, з цього приводу! 

Головня Р.Г.: Олексій Юрійович, я з процедури голосування. Черговий 

раз до Вас звертаюся і до наших колег по залу. Ще раз хотів би закликати, 

щоб не ганьбилися і не займалися кнопкодавством. Чітко видно в залі, що 

на окремих місцях, в рядах сидить по 4, 3, 2 людини, а голосує на екрані по 

4.  

Колеги, я закликаю не ганьбитися! Щоб ми не бігали з 

відеофотокамерами і не займалися якимись детективними справами.  

Олексій Юрійович, а Вас як головуючого попросив би, і колег, щоб 

кожен голосував власноручно і не порушував Конституцію і Закон "Про 

місцеве самоврядування". Дякую!  

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Романе за нагадування! Дійсно, в Законі 

"Про місцеве самоврядування" і в нашому Регламенті передбачено, що 

депутат голосує персонально. В Конституції такого немає, але дійсно в нас 

є.  

Я прошу дотримуватися правил і законів і голосувати персонально, 

кожен за себе, а не за іншого депутата! 
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Маляревич з цього приводу записався? Ні?  

Товариство, тоді ставлю на голосування проект рішення з 

відповідними уточненнями і правками, які озвучені суб"єктом подання. 

Прошу визначатися! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступний! 

Гудзь А.А.: Дякую! В-21, від 23.06 №231-1718, "Про передачу в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди". Мова йде про фізичну 

особу-підприємця Островську Надію Василівну. Розміщення суб"єктів 

господарювання, які здійснюють іншу діяльність у сфері спорту.  

Крім того, відповідно до нового Положення пропонуємо в графі 

"призначення, характеристика об"єкта та орендована площа" слова 

"розміщення суб"єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у 

сфері спорту, проведення тренувань з художньої гімнастики" замінити 

словами "розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких 

спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, 

проведення тренувань з художньої гімнастики". Прохання підтримати! 

   

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 07 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Товариство, немає інших пропозицій! Ставлю на 

голосування відповідно з правками, озвученими суб"єктом подання. Прошу 

визначатись! 

Голосування: 

За - 65, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект, в-23, від 17.06 №231-1686, "Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди", згідно з додатком. Фізична особа Грюнвальд Жаклін Едуардівна, 

розміщення суб"єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у 

сфері спорту.  

Пропонується в графі  "призначення, характеристика об"єкта оренди" 

слова "розміщення суб"єктів господарювання, які здійснюють іншу 

діяльність у сфері спорту, проведення тренувань з художньої гімнастики" 

замінити словами "розміщення фізкультурно-спортивних закладів, 

діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними 

видами спорту, проведення тренувань з художньої гімнастики". Прохання 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування цей проект 
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рішення з  відповідними уточненнями суб"єкта подання. Прошу 

голосувати! 

Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

наступний! 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-24, від 12.06 №231-1649, "Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди", згідно з додатком. 

Громадська організація "Громадянський корпус", розміщення 

фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на 

організацію і проведення занять різними видами спорту. Прохання 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект! Прошу 

визначатись! 

Голосування: 

За - 70, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступний! 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект, в-26, від 15.06 №231-1659, "Про 

надання дозволу комунальному підприємству "Автотранспортне 

підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)" на 

списання шляхом продажу за незалежною оцінкою на аукціоні основних 

засобів, які належать до комунального власності територіальної громади 

міста Києва", згідно з додатком. Не буду зачитувати 16 позицій. Всі 

машини мають незадовільний 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 10 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

технічний стан відповідно до повідомлень балансоутримувача та 

органів управління, їх ремонт є недоцільним. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Записалася Лимар з цього приводу, так? Чи це 

випадково? Ні. Відмова.  

Гудзь А.А.: Додатково повідомляю, що проект пройшов усі комісії, в 

тому числі бюджетну, комісію з питань власності і транспортну комісію 

профільну. 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування запропонований 

проект рішення. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект в-29, "Про затвердження 

переліку нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних 
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засадах", згідно з додатком. Мова йде про приміщення на Мінському 

проспекті, №8-а площею 306,7 кв. м для розміщення організації, що 

здійснює дозвілля дітей та юнацтва.  

Крім того, відповідно до нового Положення пропонуємо в графі 

"цільове використання приміщення" слова "розміщення організації, що 

здійснює дозвілля дітей та юнацтва" замінити словами "розміщення 

фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на 

організацію та проведення занять різними видами спорту", а в графі 

"орендна ставка" цифру 1% замінити на цифру 3. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу визначатися! З правками, озвученими відповідно 

суб"єктом подання. 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний, в-30, №231-1750, "Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року №99/964 "Про 

передачу до сфери управління Служби безпеки України майна санаторію-

профілакторію "Тетерів". Мова йде про чисто технічні правки, які виникли 

в процесі передачі цього майна до сфери управління і складання акта 

приймання-передачі. Мова йде про назви цих об"єктів, у деяких випадках 

площі та балансову вартість. Це просто уточнення додатка. Прохання 

підтримати! 

 

   

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 13 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення! Прошу визначатись, будь ласка, з правками, озвученими 

суб"єктом подання! 

Голосування: 

За - 64, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект рішення, в-31, №231-600, "Про 

передачу безоплатно в комунальну власність територіальної громади 

селища Короп Чернігівської області транспортних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та рахуються на 

балансі комунального підприємства "Київдорсервіс".  

Проект рішення вже розглядався сесією. Крім того, додатково було 

направлено на доопрацювання і його розглядала комісія з питань 

дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Прохання 

підтримати! 
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Резніков О.Ю.: Товариство, ставлю на голосування цей проект 

рішення! Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 73, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект, в-32, від 12.05 №231-1250, "Про 

передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва".  

Мова йде про розміщення, громадської організації "Благодійний фонд 

"Від щирого серця", громадської приймальні депутата Київради Меліхової.  

Додатково пропоную, як і у всіх інших рішеннях, із преамбули 

вилучити слова "Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 

2011 року".  

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування проект рішення з 

правками суб"єкта подання щодо вилучення з преамбули певного тексту. 

Тетяно Іванівно, ми вас підтримуємо! 

Голосування: 

За - 78, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Вітаємо! 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний і нарешті останній, в-33,  від 15.06 

№231-1657, "Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва". 

Мова йде про розміщення молодіжної громадської організації 

"Майбутнє починається з освіти", для розміщення громадської приймальні 

депутата Київської міської ради Єскіної.  

Прохання теж з преамбули вилучити слова "Положення про оренду 

майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 22 вересня 2011 року". 

 

   

  

 <---   23 Июля  19 ч 16 м 39 с   ----  Другий  ----> 

   

Дякую! Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, народний депутат, ой, перепрошую, 

депутати міськради, стоячи будуть голосувати за громадську приймальню 

депутата Єскіної. Ставлю на голосування цей проект рішення з правками 

суб"єкта подання. Голосуємо! Прошу, визначайтеся! 

Голосування: 

За - 74, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято і з громадою не радилися, 

пані Олено, до речі. Дякую! 

Товариство, дякую! 

Будь ласка, Ярослав Горбунов, прошу! Питання, яке було внесено як 
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невідкладне, стосовно "Керуючої дирекції Дніпровського району". З місця?  

Прошу з місця! Включіть мікрофон Ярославу Горбунову! 

Горбунов Я.В.: Ярослав Горбунов, фракція "УДАР-Солідарність". Але я 

більше зараз скажу не як депутат, а як голова Дніпровської 

райдержадміністрації. 

Шановні колеги! Ви, мабуть, знаєте, що зараз у нас тривають реформи 

житлово-комунального господарства і зараз обслуговування житлово-

комунального господарства будуть здійснювати нові керуючі компанії, а 

старі "Дирекції" чи інші комунальні підприємства будуть переходити в 

статус боргових підприємств.  

Так сталося, що в нас у Дніпровському районі вже є одне боргове 

підприємство - КП по утриманню житлово-комунального господарства. 

Тому утримувати два боргових підприємства в Дніпровському районі 

просто нерентабельно. Тому, таким чином ми добиваємося того, що ми 

зменшуємо витрати на утримання двох управлінських структур, 

об"єднуючи їх в одну структуру і, що саме головне, що ми прибираємо з-

під удару нову компанію, керуючу компанію, тому що наші шановні 

монополісти не можуть визнати по суду цю компанію правоприємником 

КП "Дирекція" і навішати на неї борги. Таким чином ми дотримуємося тієї 

мети, яка закладалася під час створення нових керуючих компаній, що вони 

будуть саме чистими, без боргових зобов"язань.  

Тому, шановні колеги, я прошу всіх підтримати це рішення, яке буде на 

підтримку попередньо прийнятих наших рішень про оптимізацію 

структури управління житлово-комунального господарства міста Києва! 

Дякую всім! Всіх прошу, шановні колеги! 

Резніков О.Ю.: Є питання, шановні колеги! Святослав Кутняк має 

слово. Будь ласка! 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! Я повторю питання. Скажіть, будь ласка, 

оптимізація - це, звісно, добре, але часто оптимізація - це скорочення. 

Скажіть, будь ласка, чи буде скорочення людей після приєднання? Дякую!

  

Резніков О.Ю.: Пане Ярослав! Я... Товариство, я закликаю всіх до 

порядку! 
 
 

   

  <---   23 Июля  19 ч 19 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Товариство, я закликаю всіх до порядку в залі! 

Депутати виступають, задають запитання  і інші колеги не чують один 

одного. Колеги, увага! Колега Білич, я тут! Дякую! 
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Будь ласка, запитання - чи буде скорочення в зв"язку з цим, Святослав 

Кутняк питається, у зв"язку з цією реорганізацією? Мова йде про 

скорочення штату, правильно, Святослав, персоналу?  

Включіть мікрофон Горбунову! 

Горбунов Я.В.: Скорочення персоналу, про яке ви говорите, воно буде 

відбуватись, але не в зв"язку з об"єднанням цих двох підприємств, а  в 

зв"язку з передачею функцій по утриманню та обслуговуванню житлово-

комунального господарства на комунальне підприємство "Керуюча 

компанія", яка до цього проекту рішення не стосується.  

Тобто, з 1-го серпня в нас утриманням і обслуговуванням житлового 

фонду буде займатись КП "Керуюча компанія", а КП "Керуюча дирекція", 

вона просто переходить у статус боргового підприємства. Але нам не 

потрібні два боргових підприємства, тому ми їх об"єднуємо в одне 

підприємство, яке потім надалі перейде вже в спільне підприємство, 

консорціум цей борговий, який буде створюватись найближчим часом.  

Резніков О.Ю.: Відповідь зрозуміла. Товариство, ставлю на 

голосування цей проект рішення, прошу визначатися! Будь ласка, 

голосуємо! Працюємо! 

Голосування: 

За - 65, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, переходимо, колеги до розділу питання містобудування, 

землекористування. Готуються доповідачі. 

Будь ласка, колега Гордон Дмитро, на трибуну, ваш проект рішення 

щодо додаткових заходів щодо надання земельних ділянок для будівництва 

житла соціально незахищеним верствам населення. Будь ласка! 

Гордон Д.І.: Шановний Олексію Юрійовичу, шановні колеги! У нас у 

місті є кияни - учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної 

операції, у нас є, я прошу уваги, у нас є воїни-афганці, є інваліди, 

багатодітні сім"ї, є інші категорії громадян, які в установленому 

законодавством порядку потребують соціального захисту з боку держави.  

У нас величезна є черга, яка стоїть на місці, і  на мої численні 

звернення щодо поліпшення житлових умов виборців надходять однакові 

відповіді. У розпорядженні Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради відсутні вільні 

квартири.  

На моє глибоке переконання одним із дієвих шляхів покращення в цих 

умовах житлових умов громадян є надання їм можливості 

 

   

 

  <---   23 Июля  19 ч 22 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

самоорганізуватись, утворювати житлово-будівельні кооперативи, 
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отримувати в міста необхідні земельні ділянки та будувати на них для себе 

житло.  

Для реалізації зазначених цілей житлово-будівельні кооперативи 

можуть укладати інвестиційні договори із суб"єктами підприємницької 

діяльності щодо спільної забудови зазначених земельних ділянок.  

Що я прошу? Встановити, що земельні ділянки, надання або передача 

яких визнані в установленому порядку протиправними та щодо яких було 

скасовано рішення Київської міської ради "Про передачу земельних 

ділянок в оренду", або визнано недійсними акти на право власності на 

земельні ділянки, підлягають першочерговому наданню житлово-

будівельним кооперативам, усі члени яких належать до однієї з вище 

наведених категорій громадян та перебувають на квартирному обліку.  

Тобто, це йде мова про киян, які мають статус учасників бойових дій в 

зоні проведення АТО, про киян - воїнів-афганців, про киян-інвалідів, 

багатодітні сім"ї тут входять, сюди, інші категорії громадян, які в 

установленому порядку потребують соціального захисту з боку держави.  

У нас уже підписаний меморандум між цими організаціями, у нас зараз 

у залі присутня Сидоренко Раїса Петрівна, мати загинувшого учасника 

АТО. Будь ласка, Раїса Петрівна, підведіться! Дякую вам! У нас є Сліпко 

Вадим Борисович, це воєнком Оболонського району, учасник АТО 

(оплески). У нас багато зараз людей, які дуже просять вас затвердити це 

рішення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство, є пропозиція без обговорення підтримати 

цей добрий проект! Ставлю на голосування цей проект рішення, прошу 

визначатись! Будь ласка, прохання, голосуємо активно! 

Голосування: 

За - 72, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

(Оплески). 

Дякуємо, колего Гордон! 

Володимир Прокопів! Володимире Володимировичу! Зараз ваші 

питання порядку денного, які ви вносили як невідкладні. Ви готові 

доповідати щодо детального плану території, які ви озвучували як 

невідкладні щодо включення. Це Дніпровський район. Перепрошую, не 

Дніпровський, а проспект Возз"єднання, Харківське шосе, Академіка 

Шліхтера.  

Прокопів В.В.: Шановний Олексію Юрійовичу, шановні колеги! 

Дійсно вчора на Погоджувальній раді погодились про внесення цього 

детального плану території в межах проспекту Возз"єднання, Харківського 

шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському 

районі міста Києва. Прошу до доповіді запросити 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 25 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 
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головного архітектора проекту. 

Резніков О.Ю.: А хто є головний архітектор проекту? Миргородський? 

Ви є головний архітектор? Прошу, доповідайте, до трибуни! Андрій, по 

батькові? Сергійович. Андрій Сергійович, я не помиляюсь? Не той, так. 

Зрозуміло.  

Чи є архітектор з цього проекту, чи буде Целовальник доповідати?  Є?  

Товариство, є потреба обговорювати в залі? Питання, зауваження є? Немає.  

Єскіна Олена, ви з цього приводу чи з іншого? Олена, але це не той 

ДПТ, про який ви хочете говорити, це інший! До того ми ще не дійшли, це 

не Русанівка! Я уточнюю! 

Будь ласка, Єскіна Олена, "УДАР-Солідарність"! Включіть мікрофон 

Олені Єскіній!  

Єскіна О.О.: Дякую! Шановні колеги! Я хотіла... а, ну все, доповідач, 

тоді я вже питання поставлю після доповіді.   

Резніков О.Ю.: Доповідь завершена. Ставте запитання, так!  

Єскіна О.О.: Будь ласка, мікрофон! Сергію Анатолійовичу! Шкода, що 

не почули вашу доповідь. У мене до вас стандартне питання, яке я ставлю 

до всіх детальних планів територій. Наскільки цей детальний план 

території узгоджений з матеріалами чинного Генерального плану та 

Концепції розвитку міста, тому що там в обгрунтуванні існують певні 

розбіжності. Чи були вони ліквідовані, чи ні? Дякую!  

Целовальник С.А.: Дякую за запитання! Відповідь має теж бути 

стандартною, може бути, тому що є різниця, але ж на користь місту, на 

користь розвитку. Де були промзони, зараз  пропонується житлова та 

громадська забудова. Це дуже добре для розвитку міста! Тому я не можу ... 

Резніков О.Ю.: Дякую! 

Будь ласка, Марк Гресь! Будь ласка, запитання, зауваження, 

застереження! Прошу! 

Гресь М.В.: Вибачте! Тут таке, може технічне запитання, чи є в нас 

детальний план території в межах вулиць Академіка Кржижановського, 

тим же самим у пояснювальній записці, тим же самим, що і Академіка 

Шліхтера. Тобто в нас у пояснювальній записці детальний план території в 

межах бульвару Академіка Вернадського, Краснова в Святошинському 

районі і тут, а по тексту ми бачимо, що це Дніпровський район. 

 

 

  <---   23 Июля  19 ч 28 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Тут усі матеріали, що нам роздали. Подивіться пояснювальну записку!  

Целовальник С.А.: У мене, як треба бути, я не знаю, хто роздавав...  

Гресь М.В.: Кожному з нас роздали таку ... 

Резніков О.Ю.: Пане Марку! Давайте..., бо в нас три детальні плани 
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територій сьогодні на розгляді, тому, щоб не було плутанини... 

Гресь М.В.: Першу сторінку відкрийте!  

Целовальник С.А.: Я прошу пробачення! Я так розумію, що коли 

верстали цю записку, то, мабуть, не той лист доложили. Це помилка... 

Резніков О.Ю.: Значить, я підтверджую слова Марка Греся. У мене так 

само в руках назва пояснювальної записки, йде опис інших вулиць, а далі 

вже по тексту дійсно йде Академіка Шліхтера. 

Целовальник С.А.: Це помилка.  

Резніков О.Ю.: Тоді уточнюйте, де помилка і де архітектор проекту? 

Целовальник С.А.: Он архітектор і, будь ласка... 

Резніков О.Ю.: Архітектор проекту, будь ласка, до трибуни, дайте 

відповідь! 

Як так підготували, що тут дійсно написані одні адреси, а подаються 

на затвердження інші. Прошу, зверніть увагу!  

Целовальник С.А.: В мене як положено все... 

Резніков О.Ю.: І, будь ласка, представтесь, щоб ми вас записали на 

стенограму! 

З зали: ... (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Ще раз? 

Олійник В.О.: Олейник Виктория Александровна, я главный 

архитектор проекта. Да действительно здесь есть ошибка. К сожалению, ну 

вот так получилось, это все происходило быстро, это опечатка. Мы 

говорим о детальном плане  территории проспекта Возз"єднання, 

Харківського шосе, залізничної колії. 

Целовальник С.А.: Якщо буде ваша ласка, я накажу цих проектантів! 

Бо це помилка з комп"ютера, коли щось... а все інше, все там ... 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кутняк, "Свобода"! Святослав, прошу! 

Кутняк С.В.: Шановні колеги! Ми бачили, наскільки все-таки 

резонансне це ДПТ і наскільки, ми бачимо, супротив мешканців. У мене 

питання до Целовальника, пана. Скажіть мені, будь ласка, транспортна 

розв"язка, вона вирішує це питання чи ні? Бо, зокрема, жодним ДПТ не 

вирішено жодним чином питання транспортної розв"язки на березі 

Русанівського каналу, а також абсурдного проекту реконструкції 

надбудови.  

Резніков О.Ю.: Святослав, до Русанівки ще не дійшли, це інше! 

Товариство, зараз ми говоримо про Дніпровський район! Ключова 

вулиця, кодова назва, Академіка Шліхтера. Всі, хто записалися з цього 

приводу, подумайте добре, чи це саме ви хочете обговорювати? 

Будь ласка, Головня Роман, "Громадянська позиція"! 

Головня Р.Г.: Шановні колеги! Як помилки в документах, так і у 

виступах окремих депутатів, це свідчення того, що ми важливий документ 

хочемо прийняти з голосу як невідкладний. І ще раз підтверджує те, що 

такі документи і такі рішення не можна приймати як невідкладні. 
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  <---   23 Июля  19 ч 31 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Тому я пропоную відкласти цей проект рішення, щоб ми зараз не 

проголосували, а потім вносили зміни, і проголосувати його на наступному 

пленарному засіданні, коли детально розглянемо і внесемо правки. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Значить, пропозиція відкласти розгляд прозвучала.  

Будь ласка, Гусовський Сергій, "Самопоміч"!  

Гусовський С.М.: Хотів би наголосити на тому, що це абсолютно 

неприпустимо розглядати документи, в яких є такого типу помилки. Я 

думаю, що пояснення цьому єдине і, до речі, пані архітектор сама сказала: 

"Швидко так готувалися,  таким похапцем", що є в нас абсолютно, на наш 

погляд, неприпустимі помилки. Тому я вважаю, що це є неповагою до 

сесійної зали, якщо ми продовжимо розглядати і, тим більше, будемо 

підтримувати цей проект! Немає тут нічого, такої невідкладності, якщо він 

буде розглянутий в нормальному режимі, який передбачає Регламент 

Київської міської ради. Дякую! 

 Резніков О.Ю.: Володимир Прокопів! Володимир Володимирович, 

Володимир Прокопів, я звертаюсь до вас! Є дві пропозиції від депутатів 

відкласти, помилки встановлені, вони мають місце. Ми продовжуємо 

обговорення чи ми будемо зараз знімати його з розгляду? 

Будь ласка, ваша позиція як суб"єкта подання! 

Прокопів В.В.: Олексію Юрійовичу, а також шановним колегам хочу 

довести до відома, що даний детальний план території розглядався в 

звичайному режимі. Був розглянутий на профільній комісії, було ряд 

зауважень, які в ньому були враховані. І тільки мова йде зараз про те, чи 

воно буде розглянуто на сесії зараз, а якихось вже принципових в ньому 

виправлень і доповнень, мабуть, не буде. Якщо ми будемо через технічну 

помилку в назві проекту рішення, там, чи навіть у пояснювальній записці, 

не приймати проект рішення, не вважаю це за доцільне. Дякую!  

Резніков О.Ю.: Продовжуємо обговорення! Тоді будемо голосувати в 

порядку черговості! 

Будь ласка, Єскіна Олена, "УДАР-Солідарність"! 

Єскіна О.О.: Я підтримую пропозицію пана Головні все ж таки 

перенести на наступне пленарне засідання це питання і  підкоригувати, і 

стан озелененості території, тому що там не вирішено це питання 

належним чином, і транспортне питання не вирішено належним чином, а 

також забезпечення місць у навчальних закладах.  

Я думаю, що потрібно провести все ж таки більш громадські 

обговорення ... 

Резніков О.Ю.: Пані Олено, позиція зрозуміла! Давайте скорочувати 

виступи, колеги! Зрозуміло! 
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Непоп, будь ласка, позафракційні! 

Непоп В.І.: Уважаемые коллеги! Я хочу вам сказать, что это, если бы 

такая помылка влияла бы на что-то, что три бумажки распечатали не те. На 

комиссии, Ескина не даст соврать, были вопросы все по 

 

 

 <---   23 Июля  19 ч 34 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

школах, по садиках, по зеленых насадженнях. Я хочу вам всем 

напомнить, что сегодня в городе Киеве ни участникам АТО, ни под любую 

стройку, больницу, школу мы не можем ничего проектировать, ничего 

строить, потому что у нас ДПТ. На все остальное наложен мораторий. Без 

ДПТ или без Генерального плана, утвержденного, ни одна земельная 

дилянка никому не отводится. Это ДПТ прошло полностью по комиссии, 

все вопросы общественности, которые были обсуждены и рассмотрены. 

Было одно зауваження депутата Харченка, который является рядом 

депутатом-мажоритарщиком, и было принято решение единогласно. 

Поэтому прошу поддержать.  

Целовальник С.А.: Все враховано. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Харченко, мажоритарний депутат, ваша 

позиція! 

Харченко О.В.: Шановні колеги! Депутат Харченко, 25-ий виборчий 

округ.  

Це дійсно територія, яка переважно входить до мого округу, а також до 

колеги Міщенка. І я був присутній на громадських слуханнях. Вони 

відбулись в установленому законом порядку, також на нашій комісії 

профільній розглянулись.  

Даним ДПТ передбачено винесення колишньої промислової зони і на 

його місці будівництво сучасного житлового, житла багатоповерхового, 

нічого такого. Також передбачені школи, а також дошкільні навчальні 

заклади, передбачені місця для заняття спортом.  

Є дійсно технічна помилка в пояснювальній записці, проте техніко-

економічні показники, а також схема, які являються основними, вони 

абсолютно правильно тут відображені. Були враховані дійсно мої 

зауваження як мажоритарного депутата, тому не бачу проблем сьогодні 

затверджувати ДПТ. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Позиція зрозуміла.  

Будь ласка, Гриценко Олексій, "Громадянська позиція! 

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція". 

Мені теж незрозуміло, навіщо його вносити як невідкладне, з точки 

зору важливості питання. Для мене тут питання є стосовно зелених зон. 

Вірніше, мені зрозуміло, чому воно так швидко робиться, тому що тут 

найбільший об"єкт - це "Комфорт Таун". Ми знаємо, кому він належить, і 
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зрозуміло, чому йде така пришвидшена процедура. Але з питань зелених 

насаджень і питань просто підготовки документів, що депутати зараз ... 

(нерозбірливо), я пропоную відкласти. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кримчак Сергій, "Демократична партія"! 

Кримчак С.О.: Шановні колеги! Ми звернули увагу на те, що в нас 

були деякі переживання з приводу того, що будуть витискати з території 

промисловості завод фанерних плит, який знаходиться та входить до 

асоціації роботодавців у Федерації роботодавців України, але ми бачимо, 

що їх промисловість зберігається на даному детальному плані. Також хотів 

звернути увагу на те, що, на мій погляд, явно трішки не вистачає, 

недостатньо багатоповерхових паркінгів  

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 37 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

для  такої кількості житла. По-перше, розміщуються достатньо далеко 

від житлових будинків ці багатоповерхові паркінги. Як, Сергій 

Анатолійович, вирішено це питання? Чи вистачає паркінгів? Тому що 

парковка - сьогодні для киян це дуже важливе і вагоме питання. Немає де 

паркувати. Парковка дуже дорого. Паркінги, якщо вони будуть будуватися 

в останню чергу, на жаль, матимемо там ще один транспортний колапс. 

Тому який підхід у вас до цього питання? 

Целовальник С.А.: Сергій Олександрович, п"ять багатоповерхових 

паркінгів і інше, нова модель, європейська модель, розташування стоянок 

серед усього цього житлового масиву, якщо ви подивитеся.  

Тому проблема з паркуванням, це проблема, яка має бути вирішена в 

Києві жорсткими мірами. Коли люди будуть знати, що вони мають 

паркувати машини, автомобілі в паркінгу, а не на газонах в дворі. Тому ця 

проблема вирішується крок за кроком, як ви розумієте.  

Тут узагалі-то, за розрахунком этот вопрос рассматривался и на 

градсовете, было такое замечание, но максимально, что могли сделать 

проектировщики, они сюда это внесли. Учтите, что это реконструкция 

территории. Это не новый в поле район, где все можно взвесить. Здесь есть 

вещи, которые нужно... С чем-то нужно соглашаться. А озеленение, вы 

знаете, что на перспективу выносятся ЛЭПы и озеленение, добавляется 

достаточно... (нерозбірливо). Мы дали на совете градостроительном и в 

варианте это учтено: зелень и вдоль железной дороги, и внутри 

микрорайона. Так что все что можно учесть в такой ситуации, 

проектировщики учли, за исключением ошибки в названии.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Бондаренко, "Батьківщина"! 

Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". Сергій 

Анатолійович, ви з радістю повідомили нам про те, що Генеральний план, 

який діє в Києві до 2020 року, ви його відкинули і змінили промзону на 
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зону житлової забудови.  

Я би не радів так гаряче з цього приводу, тому що ми вже маємо на 

лівому березі фактично забудову колишніх депо Дарницького, 

Дніпровського, а також промзони на Троєщині, а потім ми не знаємо, як 

доставити людей на правий берег до місць робочих.  

Тому, якщо там планувалася промзона, або вона була  затверджена, 

можливо там би розмістити якісь виробничі потужності і хоча б трохи 

відволікти громадян, які щодня вимушені їздити в пробках на цей берег. 

Тому  не радів би я цьому. Думаю, що треба було би детальніше, не 

поспіхом, а проаналізувати, в тому числі, соціальні нормативи на цей план 

території, тому що я не впевнений, що там сьогодні забезпечені будуть 

 

 

 <---   23 Июля  19 ч 40 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

лікувальні заклади профілактичні, медичні та інші установи... 

(Відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Янченко Галина, "Демократичний альянс", 

будь ласка! 

Янченко Г.І.: Янченко, від фракції, якщо можна, будь ласка! Шановні 

колеги! У мене прийняття... взагалі розгляд цього детального плану 

території на даному пленарному засіданні викликає дещо таке 

застереження. Зокрема, застереження це викликано тим поспіхом, яким 

приймається цей детальний план території. Попередні два чи навіть три 

детальних плани території, які приймала Київрада, двічі розглядалися на 

земельній комісії і після проходження ще тижня чи два  виносилися на 

пленарне засідання. 

Цей же детальний план території лише один раз розглядався на 

земельній комісії, це було позавчора, і зараз ми його вже розглядаємо тут. 

Інші хвилювання, які в мене пов"язані з цим детальним планом території, 

пов"язані з дитячими і освітніми закладами - садочками та школами. Я 

отримала кілька зворотних відповідей від мешканців цього району. За 

їхньою інформацією і садочок, і школа, які наразі розміщені, вже збудовані 

на території цього комплексу, є платними. Відповідно не всі мешканці 

можуть користуватися. Більшість дітей, яких привозять в ці садочки, це 

діти з інших районів, а тому вони не впевнені і, більше того, вони 

наполягають на тому, що в цьому детальному плані території, враховуючи, 

що дитячі, навчальні заклади будуть платними, вони не впевнені, що 

потреби їхнього району будуть покритими.  

Тому я би дуже просила на сьогоднішній день прийняти цей детальний 

план території до розгляду, все ж таки отримати ще раз зворотний зв"язок 

від громадян, подумати, як нам забезпечити цей мікрорайон доступними, в 

тому числі муніципальними, навчальними закладами, і тоді вже без 
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поспіху, без спішки приймати цей детальний план території. Це серйозний 

документ. Ми його приймаємо раз і назавжди, можна сказати. Тому його 

потрібно приймати виважено. Я закликаю зараз колег не підтримувати цей 

детальний план території і дати час спілкуватися з мешканцями, внесення 

змін до цього детального плану території до наступного пленарного 

засідання або через одне. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! У мене прохання, пані Галино, вашу позицію 

потім пізніше, ви є членом фракції чи не є? Тому що ви взяли слово від 

фракції, але є в суспільстві позиція, що ви зробили офіційну заяву, що ви 

вийшли із фракції. Щоб не було потім зловживань, що я вам дав час поза 

ваших прав від Василя Гацько. 

Товариство, інших пропозицій, зауважень немає? Ставлю на 

голосування проект рішення в порядку черговості, а потім будемо інші 

пропозиції щодо зняття і відтермінування. 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 43 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Хто за те, щоб підтримати цей проект рішення, проти або утримався, 

прошу визначатися шляхом голосування. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 64, проти - 1, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного стосується так само детального 

плану території, який знаходиться відповідно в межах вул. Академіка 

Туполєва, Естонської, Невської, пров. Невського, вулиць Гончарова, 

Балаклієвської, Щербакова, просп. Перемоги в Шевченківському районі м. 

Києва. 

Будь ласка, доповідає Целовальник! Прошу записуватися колег до 

обговорення! 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Так, ви можете оголосити. Я кажу, підготуйте 

пояснення і передайте, якщо хочете, мені його письмово, якщо у вас є 

позиція. Якщо ви член фракції, то ви скажіть: я - член фракції. Все, мені 

цього достатньо. 

Будь ласка, доповідайте! 

Целовальник С.А.: Шановні депутати! Я вважаю, що мене вже досить 

у вас, щоб ви мене наблюдали.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Андрій Сергійович Миргородський, 

архітектор проекту.  

Миргородський А.С.: Добрый день, уважаемый Алексей Юрьевич! 

Уважаемые депутаты! Вашему вниманию предоставляется проект 

детального плана территории, ограниченной улицами Щербакова, 
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Эстонской, Невской, Гончарова, Туполева и проспектом Победы. Общая 

площадь этого участка около 50 га. Чем это ДПТ влияет на будущее 

развитие этой территории? В первую очередь участок проектирования, на 

котором вносятся серьезные изменения, меняет целевое назначение из 

коммунально-складской зоны в селительную.  

Данное ДПТ прошло два раза громадські слухання. По этому 

детальному плану территории Шевченковская администрация открыла 

страничку в Facebook, куда вносились пожелания и мнения жителей 

района. Прошло комиссию.  

Я коротко скажу, что в этом ДПТ является основным. В первую 

очередь наведен порядок в существующей системе улиц и дорог. У нас 

появились категорийные улицы городского типа - Туполева и Щербакова, 

появилась новая развязка на пересечении проспекта Победы и улицы 

Щербакова. Достаточно спорное место, все время этот узел был, и сегодня 

решение принято всеми инженерами и транспортниками. Вы видите на 

территории показаны в границах синей линии, 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 46 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 светлый такой прямоугольник, это, и светлый... и ниже него 

расположены два участка, которые являются коммунально-складскими 

зонами на сегодня. То, что касается участка светлого, мы предлагаем 

перевести в... (нерозбірливо) зону. Заказчиком этой работы является наш 

департамент. Инвестором является общество "Бурхливий потік", которое 

имеет обязательство перед одной из дипломатических миссий, 

расположенных в Украине, по строительству на этой территории 

котеджного городка для сотрудников посольства.  

Главное ограничение в работе, перед которым столкнулись 

архитекторы, - наличие рядом завода Антонова и глиссады. Достаточно 

долго определялись в "Укравиарухе", тем не менее, дали возможность на 

этой территории построить здание высотой 14 этажей. К хорошим 

качествам нашего заказчика-инвестора могу отнести то, что в данном 

проекте в этом ДПТ предусмотрено на этой территории строительство  

четырех зданий - 6-8 этажей, остальные здания - это 3-4 этажа и, если вы 

посмотрите на картинку, которая была вначале. Можно общую картинку 

территории показать? Остальные здания - это здания котеджного типа. То 

есть нагрузка на всю территорию микрорайона новым объектом будет 

минимальная. Плотность населения на этой территории у нас в среднем 

получается около 143 человека на гектар, что не соответствует, наверное, 

ни одному району города Киева, кроме территории, где размещены частные 

сады или частные участки.  

Территория строится по канонам и стандартам, предоставленным 
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дипломатическими как бы службами, потому что здесь есть особый 

регламент нахождения на этой территории. Большая часть территории 

будет ограждена и будет являться таким дипломатическим поселком. 

Что касается расчетных показателей по детским дошкольным учебным 

заведениям и по школам. У нас на сегодня из-за того, что эта территория в 

основном застроена частными домами, у нас после размещения этого 

объекта во всех трех существующих на этой маленькой территории 

детских дошкольных заведениях и в школе есть резерв, приблизительно 1/3 

мест свободны сегодня.  

Мало того, на территории находится школа, она в правом нижнем углу 

находится, у нее так же есть запас в районе, 15%, после размещения 

нашего объекта, но мы вмешались этим детальным планом в 

конфигурацию этой школы. Мы поменяли немного ей границу, сделали ее 

правильной прямоугольной формы 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 49 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг частное строительство, 

которое находится на ближайшей территории к нашему участку, через 5, 

или через 6, или через 26 лет будет меняться на многоквартирные дома, 

чтобы эта школа имела возможность развития. И у нее есть территория для 

полноценного и спорта, и полноценной пристройки еще одного учебного 

корпуса.  

Очень важно также отметить, что на углу проспекта Победы и улицы 

Щербакова этим ДПТ мы наводим порядок. Если вы увидите, вот зеленое 

пятно в правом нижнем углу, это место, которое сегодня страшно кому-то 

показывать, оно заставлено МАФами. Мы по обоюдному решению с 

управлением архитектуры приняли решение на этом ДПТ не показывать ни 

одного из сооружений, которое является тимчасовой спорудой. И хотели 

бы в этой зоне навести нашим ДПТ порядок, ограничившись только 

благоустройством сквера и строительством одного небольшого объекта.  

По этому объекту скажу отдельно, потому что этот объект появился у 

нас после двух общественных слушаний. Очень сильно настаивала 

общественность Шевченковского района и администрация тоже просила 

какое-то решение этому вопросу нашим ДПТ придать. 

Речь идет о строительстве небольшой каплычки. Если вы видите, вот 

возле озера. По историческим данным в двухстах метрах от этого места 

находился храм, который в 30-е годы был уничтожен. Здесь есть большая 

религийная громада и после всех обсуждений, в том числе с архитектурой 

и на градсоветах, мы остановились на этом месте и считаем, что оно 

достойная замена. Тот мусор из МАФов, который сегодня там находится, и 

тем самым, что мы там разместим каплычку, мы на долгие годы не дадим 
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МАФовцам, или не знаю кому, поставить рядом что-то, что не достойно.  

Еще раз скажу, что в показателях по нашему участку, о котором идет 

речь, имеется в виду, там, где мы переводим целевое, нам разрешили 14-ть 

этажей, мы одну четвертую, одну пятую часть территории застраиваем 6-8-

этажными, остальные здания двухэтажные. То есть нагрузка на 

территорию, на район, на дороги минимальная. 

Естественно, ДПТ навело порядок в поперечниках всех проезжих улиц 

и дорог внутри индивидуальной застройки. Там, где это было возможно, 

мы везде раздвинули красные линии, расширили по нормативам, привели в 

порядок внутридворовые 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 52 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

пространства. Ну, собственно, суть ДПТ я изложил и готов ответить на 

вопросы.  

Резніков О.Ю.: Дякую, Андрій Сергійович! Будь ласка, товариство, 

записуємося для обговорення і готуємо запитання. 

Єскіна, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Єскіна О.О.: Дуже дякую за вашу доповідь! Але представлений 

детальний план території містить розбіжності з чинним Генеральним 

планом міста Києва і з стратегією розвитку міста.  

Скажіть, будь ласка, яким чином узагалі це відбувається і чи не є це 

легалізацією нового Генерального плана, проти якого виступала громада? 

Дуже приємно, що ви провели громадські слухання. Яким чином громада 

відреагувала на побудову каплички, храму в зеленій зоні? Чи не було 

заперечень з цього приводу? Дякую! 

Миргородський А.С.: По поводу противоречия со стратегией развития 

города. Хочу сказать, что наоборот, наш детальный план полностью 

укладывается в стратегию развития города Киева. Этим ДПТ мы меняем 

запущенные сегодня территории коммунально-складской зоны на 

малоэтажную застройку гражданскую. Это перспектива города. Как бы мы 

не хотели, мы будем двигаться в этом направлении. 

Что касается работы с общественностью и их реакции на размещение 

каплычки. Скажу, как нигде в Шевченковском районе у нас был найден 

общий язык буквально с первых слушаний. Мало того, мы имели 

достаточно большое количество ходоков, которые приходили в поддержку 

и готовы были прийти сюда, привести человек 200, чтобы эта каплычка 

состоялась. Поэтому, в этом как раз вопросе у нас с населением района не 

было никаких прений. 

Резніков О.Ю.: Я уточню, в доповіді було сказано, що капличка якраз 

була запроектована на вимогу громади, а не в протиріччя ідеї громади. 

Головня Роман, "Громадянська позиція", будь ласка! 
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Головня Р.Г.: Від фракції, будь ласка! Шановні колеги! Шановний 

доповідач! Ви перший раз, здається, в нас доповідаєте. Мені шкода, що ви, 

скажімо так, трохи вводити нас в оману, і колег наших в тому числі. Щодо 

каплички, про яку ми тільки що говорили і ви доповідали. Перше... І 

насичення там релігійних споруд, храмів у цьому місці. 

Через дорогу, буквально, через проспект Перемоги, біля пожежної 

частини є ще церква невеличка. Це раз. Другий момент щодо скорочення 

зелених територій за рахунок, до речі, заповідного фонду, в тому числі 

будуючи капличку, із 1,7 га до 1 га. Це чітко вказано в детальному плані 

території в техніко-економічних обгрунтуваннях. Тобто на 70 соток 

скорочується зелена зона, що є 

 

 

 <---   23 Июля  19 ч 55 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

порушенням, грубим причому, Генерального плану. Це перший момент. 

Другий момент. Що стосується водних об"єктів. Там є витоки річки 

Сирець, озеро, воно теж скорочується. Його площа за рахунок і каплички, і 

споруд, пов"язаних... там вказано в детальному плані території, пов"язаних 

із спортивними спорудами школи.  

Тепер щодо шкіл, ви казали, і перенаповнення садочків і шкіл. Ми 

сьогодні якраз Шевченківський район розглядали, теж садочки. 

Переповнення там більше 130%, садочків, конкретно неподалік даного 

детального плану території, і школи аналогічно там переповнені. Це я знаю 

просто як батько. Тому прохання відповісти на питання, чи є розбіжності з 

Генеральним планом? Друге, я би хотів закликати колег і головуючого 

доопрацювати цей Генеральний план. Ми вчора розглядали, я по ньому... 

Детальний план території. Ми вчора обговорювали його на 

Погоджувальній раді і голова земельної комісії сказав: "Якщо є розбіжності 

з Генеральним планом і конкретні зауваження, і питання, на які не будуть 

отримані, то він буде доопрацьовуватися".  

Щодо громадських слухань по даній церкві. У мене є зворотня 

інформація, що громада проти. Обговорень повноцінних не було по цій 

церкві. Я думаю, що це будуть чергові конфлікти і протистояння. Дякую! 

Миргородський А.С.: По последнему вопросу. Спасибо за вопрос! Вы 

вообще во многих позициях нашего ДПТ действительно в курсе. Я сейчас 

отвечу по поводу того, что громада, против не было ни одного 

выступления, официально могу сказать. Я ни одного обращения к нам и к 

заказчику, и к инвестору по поводу того, что кто-то против того, что мы 

размещаем там каплычку.  

Действительно вы говорите правильные вещи, что у нас несколько 

сократилась зона зеленых насаждений общего пользования, и это идет не 

на территории нашего инвестора, это идет на территории парка.   
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Почему это возникло? Это возникло только за счет того, что мы 

корректировали, выравнивали площадку, отведенную под школу, для того, 

чтобы в дальнейшем... У  нее очень был неровный и неприятный абрис в 

этом месте. Для того, чтобы в дальнейшем школа могла полноценное 

здание там построить. Мало того, границей школьной территории было 

именно это озеро. Поэтому, дабы не создавать проблемы с детьми и дабы 

дать возможность школе развиваться, эта территория зелених насаджень 

загального користування попала на территорию школы.  

Полсотки попало под каплычку. Каплычку, как вы знаете, можем 

размещать в зеленых зонах общего пользования.  

Вы абсолютно правильно сказали, что через дорогу есть храм. Но 

храмы, точно так же как и школы, невозможно размещать за магистралями 

городского значения. Дети и родители с детьми не могут 

 

   

  <---   23 Июля  19 ч 58 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

ходить в храм, который находится за дорогой такого значения, как 

проспект Победы. Поэтому, это невозможно объединять. Там своя 

религийная громада, тут - своя.  

Что касается розбіжностей, тільки в частині, що ми маємо зараз на 

території, де буде розташований цей котеджний маєток, те, що там зараз 

комунально-складська зона. А ми пропонуємо ... (нерозбірливо). Це все. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кутняк Святослав, "Свобода", прошу! 

Кутняк С.В.: Доброго дня, шановні колеги! У мене питання також, що 

найбільше турбує, бо також на Нивках, для мене рідний район. У мене 

питання для вас. Скажіть мені, будь ласка, щодо зелених насаджень. Я 

розумію, що, от ви кажете - під школу, або треба вирубувати зелені 

насадження, але в нас все одно діє якось мораторій на вирубку зелених 

насаджень. 

По-друге, щодо вашої каплички. Я також постійно спілкувався з 

мешканцями Шевченківського району, про капличку я перший раз чую. Я 

не знаю, які ви громадські обговорення проводили, але, як мінімум, в такі  

громадські обговорення треба залучати депутатів, наприклад, 

мажоритарщиків, як Верховної Ради України, так і Київради, і почути їхні 

пропозиції і питання. І якщо капличку перенести в інше, наприклад, місце, 

то не треба буде вирубувати зелені зони! 

І останнє питання. Скажіть, будь ласка, а якого патріархату планується 

ця капличка? Дуже дякую! 

І останнє, коли ви кажете, що там дуже багато МАФів біля Нивок і 

капличка вирішить всі ці проблеми, капличка не вирішить ці проблеми, 

повинна бути просто політична воля прибирати МАФи, і щоб вони стояли в 

хаотичному порядку. От і все, і капличка тут нічого не вирішить. 
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Миргородський А.С.: Все вірно. Капличка цього не вирішить, але ви як 

депутати - вирішите! І якщо там буде стояти капличка, вам буде не дуже 

звично і зручно розміщати там тимчасові споруди.  

Щодо вирубки дерев, жодного дерева там нашим ДПТ не вирублено, 

нічого не постраждало. Всі об"єкти, які знаходяться в парку як зелені 

насадження,  ніякого відношення до вирубки під капличку не мають. Там 

вільна ділянка зараз. І там, якщо ви там буваєте, якщо ви там депутат, то на 

цьому місці жахливе звалище за МАФами в бік озера.  

Ви знаєте, є процедура погодження детальних планів територій, вона 

виписана в законодавстві. Ці громадські слухання проводила 

Шевченківська адміністрація. Мало того, вона зробила це двічі і ще 

зробила сторінку в фейсбуці для того, щоб приймати якісь речі від 

населення, якісь зауваження чи якісь пропозиції. 

Резніков О.Ю.: Андрію Сергійовичу, вам пропозиція - наступний раз 

просити голову відповідної адміністрації повідомляти депутатам, щоб вони 

могли прийняти участь разом з громадою. Вони, правда, не є громадою,  є 

представниками громади, але вони хочуть бути присутніми. Це пропозиція!  

 

 

 <---   23 Июля  20 ч 01 м 39 с   ----  Другий  ----> 

   

Прислухайтеся і наступного разу обов"язково повідомте депутатам, 

щоб вони прийшли. Причому парламенту міськради і європарламенту 

обов"язково. 

Бондаренко, "Батьківщина", будь ласка! 

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

Пане Андрію, ситуація полягає в тому, що такою тихою... я від фракції, 

такою тихою політикою зміни Генерального плану 2020 на 2025, яку 

сьогодні проводять шляхом затвердження ДПТ різних територій, ми 

відчуваємо. Ми бачимо, міняється зональність, міняється взагалі пропорції 

тих чи інших зон у Києві. Тому це йде політика зміни Генерального плану, 

яку не пропустили в цілому, то шматками міняється. Це перше. 

Друге, я розумію, що порядок треба наводити і там, і там. Ви 

розказуєте про те, що капличка. Я можу назвати два десятки адрес у місті 

Києві, де з"явилися каплички, не питаючись ні в кого. Це є і в 

Святошинському районі, і на лівому березі в зелених зонах. Ця капличка - 

це що? Синагога? Мечеть? РПІ? Київський патріархате? Чия це капличка? 

Миргородський А.С.: Я вибачаюся! Це Київський патріархат. Я забув 

це сказати.  

Бондаренко В.Д.: Добре! Це зовсім інше ставлення, тому що... 

Миргородський А.С.: Я вибачаюся! Я забув. Тоді щодо... Я хотел бы 

сказать, что касается тихой смены целевого назначения. На самом деле 

речь никакая не идет про тихую смену целевого назначения. Та процедура, 
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которую вы как депутаты приняли и сегодня отрабатываете, это законная 

процедура изменения целевого назначения каких-то территорий в городе 

Киеве. И их надо менять, потому что в городе, вы знаете, 30-40% 

территорий не работают на город, в то время, когда у нас масса проблем и с 

паркингами, и с жильем, и с социально-культурной сферой. Другого пути, 

как идти через детальный план территории, не существует, законного. 

Поэтому, я надеюсь, что и вы, и мы будем идти только таким способом.  

Резніков О.Ю.: Товариство, продовжуємо обговорення. 

Будь ласка, Гриценко Олексій, "Громадянська позиція"! 

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція".  Дякую за 

гарну презентацію! Я живу на Нивках. У мене питання, воно скоріше таке 

системне. Мікрорайон Нивки, він досить цілісний. Це можна спитати і в 

депутатів-мажоритарників, які там обиралися, і так далі. Ми зараз робимо 

маленький шматочок мікрорайону Нивки, розуміючи, що потрібне житло 

для американських дипломатів, чи когось, так, щоб вони жили, і не робимо 

системного підходу до мікрорайону Нивки. Кажуть, що немає на це 

грошей, і так далі, але при цьому ми віддаємо гроші на інші речі, які 

незрозумілі для нормальних людей.  

У мене це викликає запитання, тому що він може нормально... ну, в 

такому вигляді не ложитися в загальну схему мікрорайону Нивки.  

Друге питання, 

 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 04 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

це проспект Перемоги, 90-92. Це скандальні об"єкти і зараз цим ДПТ 

ми можемо їх зафіксувати. І це теж велика загроза для нас, з точки зору, 

тому що питання, там люди виступають, там немає дозвільних документів. 

Я хочу почути відповідь! 

Миргородський А.С.: Спасибо! Я начну с последнего вопроса, по 

поводу этого сооружения, которое возникло на углу проспекта Победы и 

Щербакова. Мы как проектировщики, работающие с градостроительной 

документацией, получаем исходную информацию ... Я вам отвечаю! Мы 

получаем исходную информацию о всех сооружениях, которые 

согласованы в городе Киеве, от департамента, от местной власти, то есть от 

вас, ту информацию, которую мы получили официально в виде 

согласованных проектов, прошедших все стадии согласования. Эти 

проекты нанесены здесь именно в том объеме, в той высоте, которую 

разрешили и "Украэрорух", и ГлавАПУ, и градсовет, и газ, который выдал 

какие-то разрешения. Это здание уже построено. И мы руководствовались 

только теми документами, которые получили на этот объект, фактически 

как паспорт здания мы получили.  
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Что касается границ территории, которая попала в это ДПТ. Вы правы, 

что, безусловно, надо работать со всем городом, работать и в формате ДПТ, 

и особенно в формате зонинга. Но сегодня границы этих ДПТ определяет 

Київська міська рада, а деньги за это ДПТ платят люди из своих карманов в 

то время, когда эта работа должна была быть сделана за деньги 

государства.  

Если у этой компании сегодня, про которую я говорил как инвестора, 

сегодня 4 га своей территории, она оплатила детальный план на 50 га. Это 

подарок городу! Это правильный путь, когда денег нет! Как только вы 

сможете найти другой источник финансирования и утвердите другие 

границы на каждое отдельное ДПТ, они будут именно так и выглядеть.  

А что касается увязки с микрорайоном Нивки, могу сказать, что эту 

работу делали очень в тесной работе с Институтом генерального плана, с 

Сергеем Анатольевичем Целовальником, с его всей структурой. И все 

очень сложные увязки, которые связаны, в первую очередь, с инженерными 

вопросами, с дорогами, с развязками, со школами и детскими садиками, 

все абсолютно с ними согласовано. Возможно, через пять лет, когда срок 

действия ДПТ этого закончится, появятся какие-то другие условия, другие 

возможности, и мы будем менять и это ДПТ, в том числе.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Овраменко Олена!  

Овраменко О.В.: Фракція "УДАР-Солідарність", Овраменко Олена. 

Шановні колеги, шановний Андрію Сергійовичу! Я в цілому 

підтримую наведення порядку в місті Києві, в межах цих вулиць.  Але до 

мене звертаються платники 
 

 <---   23 Июля  20 ч 07 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

податків, звертаються підприємці, підприємства.  

Скажіть мені, будь ласка, межі цих вулиць, чи є будівлі, на які 

оформлено право власності? І ще скажіть, будь ласка, як вони враховані в 

цьому ДПТ та як в подальшому, якщо вони не враховані, якщо їх немає в 

плані, вони зможуть оформлювати документи на проведення капітального 

ремонту чи на проведення реконструкції? Як в подальшому... 

Миргородський А.С.: Це про МАФи ви маєте на увазі? 

Овраменко О.В.: Ні, ні. Я маю на увазі тільки ті об"єкти, на які 

відведена земля і на які є свідоцтво права власності. Як в подальшому буде 

захищено їх право власності на законно оформлені споруди та будівлі? 

Миргородський А.С.: На самом деле, здесь достаточно ясная картина и 

простая. Как исходные материалы при начале разработки детального плана 

территории мы получаем от города земельный кадастр. В этом кадастре 

зафиксированы все правовые земельные отношения. Если там стоит здание 
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согласованное, например, в архитектуре, мы получаем на него исходные 

данные, мы его обязаны показать. Если это здание не узаконено, мы 

показываем на этой территории то, что было узаконено, а новому 

собственнику этой территории в дальнейшем придется сделать 

определенную работу для того, чтобы согласовать.  То есть, на момент 

согласования ДПТ все, что было узаконено, все лежит в этом ДПТ и все 

защищено этой градостроительной документацией. Не защищены только 

МАФы. МАФы - это тимчасові споруди, вы знаете, у них заканчивается 

срок аренды и они потихоньку уходят, и мы начинаем наполнять ДПТ вот 

этим вот проектным смыслом, за который мы сегодня боремся.  

Резніков О.Ю.: Дякую, Андрій Сергійович! Колеги, є пропозиція 

переходити до голосування. Зверніть  увагу, що 50 га детального плану 

території, в основному каменем обговорення, в основному була капличка. 

Більше всього обговорювали капличку. Тому я прошу, Андрій 

Миколайович, будь ласка, я прошу депутатів повернутися до своїх робочих 

місць! Зараз ми будемо ставити на голосування цей проект рішення. Інших 

пропозицій я не почув. Тому, будь ласка, хто...  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Прошу? Друга пропозиція на доопрацювання. Нічого 

нового, зрозуміло, в порядку черговості зняти, розглянути через пару років. 

Я обов"язково поставлю це на голосування. 

 

 

 <---   23 Июля  20 ч 10 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 64, проти  - 2, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Дякую! Будь ласка, наступне питання порядку денного, так само 

детальний план території, щодо затвердження в межах   просп. 

Возз'єднання, залізниці, просп. Броварського,  Русанівського каналу в 

Дніпровському районі. Ваш лист, Сергій Анатолійович, про те, що 

вважаєте, що його недоцільно розглядати, я озвучив. Депутати його почули, 

але поки що не прийняли рішення щодо зняття, тому ми зараз будемо 

обговорювати це питання.  

Будь ласка, записуйтесь до виступу щодо цього детального плану 

території. Хто доповідає? Є архітектор проекту? Є Будь ласка, на трибуну! 

Нехай архітектор проекту доповідає! Прошу, колеги, готуйтесь до 

запитань! І представтесь на стенограму, я вас прошу, будь ласка! 

Олійник В.О.: Олейник Виктория Александровна. Я главный 

архитектор этого проекта. Проект разработан полностью в соответствии с 

городской программой: и площадь, и границы его соответствуют. Площадь  

детального плана - 116 га. Это такое достаточное образование, отделенное 

от города и протокой, и железной дорогой, и метро. Поэтому для этого 
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образования будет, были рассчитаны все практически, абсолютно все 

расчеты были сделаны исключительно для этого образования, которое я 

сейчас представлю.  

Площадь территории кооператива, как я уже сказала, 116 га. Это 

связано удобными связями с центром города и с другими районами 

правобережья, левобережья. В пределах территории расположены станция 

метро "Левобережная", платформа городской электрифицированной 

железной дороги "Левобережный" и "Киевская Русановка".  

Основными магистральными улицами являются общегородского 

значения: Броварской проспект, улицы Раисы Окипной, Расковой, проспект 

Воссоединения. Районного значения - улицы Ованеса Туманяна и 

Флоренции. 

В пределах территории детального плана в настоящее время 

размещены основные объекты промышленного производства - 

"Укрпластик", "Галактон", "КИМОЛ", научно-исследовательские 

институты, офисно-деловые общественные объекты. Это Технологический 

институт молока и мяса Украинской академии аграрных наук, Украинская 

студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", специализированное 

автотранспортное предприятие Государственного комитета 

информационной политики и радиовещания Украины, гостиничный 

комплекс "Турист" и другие многочисленные незначительные по объему 

объекты.  

Жилая территория застроена жилыми домами 70-х-80-х годов. Это 

массив Левобережный, этажность от 9-ти до 16-ти, новые жилые 

комплексы по улице Раисы Окипной и Ованеса Туманяна, 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 13 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

этажность которых - 25.  

Офисно-жилой комплекс, строящийся по проспекту Воссоединения, 

этажность до 36 этажей.  

Так же объекты коммунально-транспортной инфраструктуры, в 

частности, гаражные кооперативы.  

Генеральным планом города Киева предусмотрена реструктуризация 

отдельных промышленных предприятий, в частности, "Галактона" и 

"Кимола", которые в настоящий момент проходят процедуру ликвидации с 

последующим освоением их территории под жилую и общественную 

застройку.  

Проектными решениями детального плана территории предусмотрено, 

в первую очередь, развитие улично-дорожной сети с устройством 

магистральной улицы общегородского значения вдоль трассы железной 

дороги - это Троещина-Осокорки.  
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Продолжение улицы Марины Расковой до бульвара Верховной Рады с 

сооружением транспортной развязки в двух уровнях. 

Продолжение улицы Флоренции до улицы Расковой. 

Завершением формирования Левобережного центра с раскрытием 

площади возле станции метро, устройством удобных пешеходных связей 

между станциями метро и объединенной платформой городской железной 

дороги и скоростного трамвая.  

Далее, строительство новых подземных пешеходных переходов от 

вестибюля станций метро, которые соединяют северную и южную части 

Левобережного центра. Ликвидация многочисленных мелких объектов, 

создание на перспективу единого офисного делового центра этажностью 12 

этажей со встроенным крытым рынком на пересечении улиц Раисы 

Окипной и Марины Расковой.  

Развитие жилищного строительства за счет высвобождающихся 

площадей бывших промышленных объектов. Объем нового жилищного 

строительства на период 3-7 лет составляет 124 тыс. метров квадратных, на 

период 15-20 - 131 тыс. метров квадратных.  

Что касается развития системы культурно-бытового обслуживания 

населения, то на период 3-7 лет мы предлагаем реконструировать школу 

128... Не предлагаем, а она уже заканчивается и скоро будет введена в 

эксплуатацию. Проектная емкость ее 1000 мест.  

Предлагаем строительство нового корпуса лицея №208, где будет 

размещено 600 учеников. На сегодняшний день там всего лишь 400. 

Восстановление функций детского сада №220 на 220 мест.  

Строительство встроено-пристроенного детского сада на 160 мест в 

районе набережной и Русановского канала рядом с существующим жилым 

домом.  

На период 15-20 лет мы предлагаем реконструкцию с расширением 

школы №125, проектная емкость ее 990 мест. 

Строительство нового детского сада на 160 мест на территории 

бывшего завода "Галактон".  

Строительство нового торгового комплекса на углу улиц Марины 

Расковой и Ованеса Туманяна.  

 

 

   

 

  <---   23 Июля  20 ч 16 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Для нового жилого строительства предлагается строительство 

многоэтажных гаражей между перспективной трассой скоростного трамвая 

на территории завода "Укрпластик", а также в полосе повышенного уровня 

шума от железной дороги на территории бывшего завода "Галактон". 
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Общая численность мест хранения автотранспорта около 6-ти тыс. мест, 

машиномест.  

Что касается формирования единой системы зеленых насаждений, мы 

предлагаем создание нового сквера вдоль улицы Марины Расковой, рядом с 

церковью святого Пантелеймона, и устройство бульвара вдоль улицы 

Ованеса Туманяна с сочетанием ... с пешеходным мостом с улицы 

Давыдова.  

Озеленение и благоустройство территории набережной вдоль 

Русановского канала с включением перспективного сквера имени Быкова, а 

также формирования новейших рекреационно-оздоровительных центров, 

яхт-клуба в северной части набережной и нового спортивно-

оздоровительного комплекса в южной ее части.  

Проектная численность населения составляет 20 тыс. человек, жилая 

обеспеченность - 29,6 метров квадратных, что выше, чем заложено в 

проекте Генерального плана. В проекте Генерального плана заложено 21 

кв. м. Плотность населения - 495 человек на гектар, проектный 

перспективный жилфонд составляет около 260 тыс. м общей площади 

квартир, количество квартир - более 4 тыс.  

Проект прошел громадские слухання, мы три раза собирались. Это 

были живые громадские слухання, есть протоколы. И практически все 

замечания мы внесли в наш проект. Вопросы? 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Перед тим, як ми перейдемо до 

обговорення, процедурно, Петровець, депутат, просить, я так розумію, 

поставити на голосування питання.  

Прошу, будь ласка, включіть мікрофон депутату Петровцю! 

Петровець О.Ф.: Шановні колеги! Всі знають про цей, резонансне це 

питання. Сьогодні його п"ять разів намагалися зняти з розгляду порядку 

денного, так ... (нерозбірливо) і не набрали. Я прошу дати слово 

представнику громади, безпосередньо який буде представляти гаражний 

кооператив, який стосується, цей проект безпосередньо стосується ... 

(нерозбірливо) власності. Тому для того, щоб повноцінно обговорювати 

проект, я прошу, заслухавши одну сторону, дати слово іншій стороні 

виступити. Це має виступити Крижановський Олександр В"ячеславович, 

він присутній в залі. 

Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування пропозицію 

депутата Петровця: під час обговорення дати участь в цьому обговоренні, в 

тому числі Крижановському Олександру, який представляє відповідно 

ініціативну групу, пов"язану з певними запереченнями проти цього 

детального плану 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 19 м 39 с  ----   Другий   ---> 
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території в деталях.  Ставлю на голосування пропозицію дати слово 

під час обговорення Крижановському Олександру. Прошу визначатися! 

Будь ласка, колеги, прохання підтримати! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Дякую! Олександр Крижановський, ви можете зараз, якщо хочете, 

виступайте, бо потім будуть депутати. Будь ласка! У вас до 3-х хвилин. 

Крижановський О.: Шановні депутати! Насправді ми маємо справу з 

дуже специфічними... Питання в тому, що розгляд цього ДПТ уже не раз 

виносився на сесію, на минулу сесію, 2 липня, і воно знімалося за 

погодженням з Віталієм Кличком, тому що це питання має значний 

суспільний резонанс.  

Про це ДПТ узагалі стало відомо громаді лише в середині червня. 

Ніяких громадських слухань не проводилося, ніяка думка громадськості не 

враховувалася. Були допущені значні порушення, в тому числі, порушення 

права власності на землю. Були порушення значні в самому ДПТ з приводу 

розрахунків. Після цього були аргументи про те, що треба скоригувати і 

давайте швидко скоригуємо. Ніякого коригування за погодженням з 

громадськістю не відбувалося.  

Всі листи, починаючи з 2 липня, які були надіслані всім учасникам 

цього процесу, були проігноровані. Жодної відповіді ми не отримали. Тобто 

фактично ми маємо справу з тим, що документ зроблений на коліні, 

документ зроблений з порушеннями і навіть сьогодні ми бачимо, що той 

проект, який ви розглядаєте, він відрізняється від того проекту, який вчора 

увечорі був роздрукований із сайту Київської міської адміністрації.  

Тому ми як робоча група, яка складається з представників 

громадськості, в яку входить наш мажоритарщик Олесь Маляревич, він чув 

це, він бачив, як ми приймали рішення про те, що ми категорично 

заперечуємо проти цього ДПТ. Це перша позиція. 

Друга позиція. Ми вважаємо, що цей ДПТ треба перепрацювати 

повністю, тому що та кількість змін, яка вносилася протягом цього періоду 

часу, вона вимагає повного перерахунку всіх показників. 

Третє. Ми вважаємо, що в разі, якщо буде прийнято це рішення, а зараз 

під стінами стоїть мітинг, ми вже, на  жаль, не зможемо обіцяти так само, 

як ми обіцяли Віталію Кличку про те, що ми зможемо контролювати 

негативний вплив цього рішення на думку громадськості. Громадськість, в 

даному випадку, це три мікрорайони.  

Шановні! Зараз уже мікрорайон Лівобережний перевантажений. 

Питання в тому, що ДПТ побудовано так, щоб зробити більше 

багатоповерхових будівель, але треба виходити з реалій. Зараз уже там 

побудовано 5 будинків і вони недозаселені, і вже лівобережною проїхати ні 

зранку, ні ввечері неможливо.  
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 Тому, будь ласка, доопрацюємо проект, доопрацюємо з громадськістю 

це важливе питання, тому що нас не допускають до розгляду цього проекту. 

Проектують як завгодно, де завгодно, хто завгодно, але без громадськості. 

Давайте його доопрацюємо разом з громадськістю, прошу дати про це 

доручення, і тоді ми вийдемо після громадських слухань на погоджений з 

громадськістю проект. 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Олександре! Будь ласка, присідайте там! 

Прокопів Володимир, прошу! Переходимо до обговорення, колеги! І я 

прошу архітектора повернутись з проектом, бо будуть можливо запитання, 

щоб ви могли коментувати зразу. Будьте добрі! 

Володимир Прокопів, прошу! 

Прокопів В.В.: Шановний головуючий, шановні колеги! Хочу звернути 

вашу увагу, а також увагу громадськості до наступних моментів.  

Над цим детальним планом території вже ми в комісії працювали 

більше ніж півроку. Величезна кількість була зауважень, в тому числі і 

справедливих, які міський голова давав обіцянку виправити, а саме: те, що 

стосувалось гаражно-будівельних кооперативів "Русанівський-1", 

"Русанівський-2", і ця ситуація виправлена, є на даний момент у тих 

документах, які ми сьогодні пропонуємо голосувати.  

Щодо тих проблем, на яких наголошує представник громадськості, 

щодо транспортного колапсу, щодо інших нагальних проблем цього 

мікрорайону, безперечно їх треба вирішувати, але ці питання з детальним 

планом території є паралельними. Тому є прохання сьогодні підтримати 

цей проект рішення, а всі решта проблеми, включитись депутатам-

мажоритарщикам, активно співпрацювати з громадськістю району. Я 

впевнений, що спільними зусиллями  ці проблеми будуть вирішені. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Маляревич, "УДАР-Солідарність"! 

Маляревич О.В.: Маляревич, "УДАР-Солідарність". Можна, от 

фракции, пожалуйста! 

Почему возникла эта проблема? Потому что у людей, с людьми не 

посоветовались, у них полное непонимание, они напуганы. Например, 

рынок Левобережный, администрация рынка сказала, что завтра уже будет 

людей выселять, они лишатся работы, то есть их это беспокоит, поэтому 

они пришли на митинг. Есть проблема с дорогой. Мы сейчас строим, ... 

(неразборчиво) парк Быкова, который мы все давно ждали и ... 

(неразборчиво) спланирована дорога. Люди не понимают, будет ли там 

парк или будет ли там дорога.  

Потом возникла ситуация, когда на месте 2-3-этажных гаражных 

кооперативов был нарисован торговый центр и жилой дом, и люди также 

этого не поняли. То есть в архитектуре есть положение, по которому они 
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работают, они считают, что они правы. Но ...(неразборчиво) с точки зрения, 

люди как бы это приняли как какой-то подлог. И поэтому возникла вся эта 

проблема.  

Поэтому 2-го числа, когда на сессии мэр публично попросил, 

обратился к депутатам, чтобы сняли этот вопрос, он был снят и было 

требование выяснить, что случилось с этим планом, и требование провести 

общественные слушания. 
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Официально общественные слушания мы после этого не провели, мы 

провели их встречу. Мы назвали  - предварительная встреча. Там было 275 

человек, жителей Русановки, Левобережной Слободки, возможно 

Березняков. И тогда была избрана, 40 человек, рабочая группа. Рабочая 

группа после этого собиралась трижды. К нам приходили и разработчики 

ДПТ, приходили представители компании "СТОЛИЦА". Опять-таки 

выявили проблемы, которые там существовали. С гаражами полностью 

вопрос отработан, вопрос остается открытым по рынку. То есть люди там 

увидели торговый центр, а сейчас он называется уже - офисно-деловой 

центр и крытый рынок. То есть мнение жителей, чтобы там все-таки 

оставался рынок и дальше... (неразборчиво) центр. Потом убрать дорогу, 

понять, какая будет нагрузка на коммуникации в случае, если будут 

строиться дома. То есть много, много вопросов, на которые жители хотят 

услышать ответы, в спокойной обстановке как бы провести эти слушания.  

Поэтому я, конечно, как мажоритарщик ретранслирую мнение людей и 

они считают, что нужно по этому ДПТ нормально, в спокойной обстановке 

поговорить на официальных слушаниях. Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Лапшов, "Радикальна партія", прошу до 

слова! 

Лапшов О.В.: Олександр Лапшов, "Радикальна партія Ляшка". 

Шановний доповідачу! Вже зараз район станції метро "Лівобережна" є 

великим пасажирським пересадочним вузлом. А з будівництвом житла його 

загрузка тільки буде зростати, адже житло будується не тільки по цю 

сторону метро, а будується і по іншу сторону метро. 

Скажіть, будь ласка, як буде вирішуватись питання громадського 

транспорту? Із-за цих зупинок громадського транспорту вже зараз 

неможливо проїхати. З цього детального плану території не вбачається, що 

ця проблема вирішується, маршрутки там будуть, зупинки там будуть, а 

будівництво ще торгового центру, 12-поверхового, до якого теж буде 

збиратись транспорт і добиратись люди. Як взагалі детальний цей план 

вирішує цю проблему? Ми поки що не бачимо в цьому детальному плані 

вирішення цієї проблеми! Дякую! 
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Резніков О.Ю.: Будь ласка, колега Семененко, "Свобода", прошу! Я 

вибачаюсь, відповідь на запитання! Олександр, потім ви! Прошу 

вибачення! Вибачте! 

Олійник В.О.: Можна проектный план, пожалуйста!  

Резніков О.Ю.: Включіть проектний план! 

Олійник В.О.: Вообще, это комплексное такое решение. И для решения 

на сегодняшний день разгрузки дорог необходимо вообще строительство 

новых дорог. Если мы посмотрим на этот детальный план, то мы 

совершенно четко видим появление новых дорог, в частности это 

магистраль Троещина-Осокорки, которая должна пройти вдоль железной 

дороги, и скоростной транспорт там тоже должен проходить. Это 

скоростной трамвай 
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и здесь намечена общая остановка, такой совместный узел, остановка 

транспорта, остановка скоростного трамвая и городской электрички.  

Кроме того, если вы видите, вдоль Броварского проспекта проложен 

бульвар к станции метро "Левобережная". Кроме того, станция метро 

"Левобережная" - это часть Левобережного центра.  

Поэтому для того, чтобы правильно решить эту часть, центральную 

часть города, которая на сегодняшний день определена проектом 

Генерального плана как центральная часть города, нам необходимо решить 

и вопрос развития этого центра. Поэтому в детальном плане было 

предложено расширение территории перед станцией метро, потому что на 

сегодняшний день там все забито киосками, какими-то строениями, а по 

ДБНу на расстоянии 20-ти метров от входа в метро не должно быть вообще 

ничего.  

Дальнейшее развитие рынка, ну, мы представляем каким образом. В 

конечном счете, это будет определено проектом, и какую будет иметь 

форму этот рынок крытый, это будет ... Я же рассказываю, это решение 

всей транспортной схемы. Здесь мы не можем решить этот вопрос просто 

дополнением, какими трамваями или там... 

Резніков О.Ю.: Відповідь зрозуміла.  

Янченко Галина," Демократичний альянс"! 

Янченко Г.І.: Шановний головуючий, шановні колеги! До мене як до 

депутата звертались неодноразово мешканці даного кварталу і просили 

передати, в тому числі, думку і вам. Вони категорично заперечують проти 

прийняття  цього детального плану території.  

Я пояснюю, чому! На сьогоднішній день, і це не секрет ні для кого, це 

є один із найбільш проблемних мікрорайонів у частині транспортної 
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інфраструктури. Мажоритарники, які тут присутні, не лише Олесь 

Маляревич, а й інші мажоритарники Дніпровського району, так само 

висловлювали негативні свої зауваження, в тому числі щодо транспортної 

інфраструктури, на земельних комісіях.  

Ми всі розуміємо насправді, для чого приймається цей детальний план 

території, - це збільшення населення на 10-20 тисяч. Водночас, ті 

транспортні рішення, які пропонуються, вони не вирішать цю проблему 

остаточно, це по-перше. 

По-друге, абсолютно незрозуміло, в які строки і, головне, за які кошти 

буде 
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розвиватися ця транспортна інфраструктура. Ми знаємо, скільки 

будується метро на Троєщину! Питання, скільки часу і за які кошти будуть 

будуватись лінії швидкісного трамваю і магістраль!  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, відповідайте! 

Олійник В.О.: Обычно развитие городского транспорта и дорог 

решается за деньги бюджета. Но я хочу сказать, что этот вопрос можно 

решить этапами с помощью разбития застройки на несколько этапов. В 

частности, на сегодняшний день, вот на срок от 3 до 7 лет предполагается 

всего лишь строительство двух домов.  

Я не ответила, что касается маршруток, которые на сегодняшний день 

загружают площадь перед Левобережным центром, то по решениям 

детального плана предполагается несколько другая развязка и все эти 

маршрутки отодвигаются к железнодорожному узлу. К сожалению, нет 

проектного плана. А можно еще раз проектный план?  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Єскіна Олена, "УДАР-Солідарність"! 

Прошу! 

Єскіна О.О.: Я хочу звернутися до всіх колег - не потрібно самих себе 

підставляти! Цей детальний план території, він не став виключенням, він 

теж не відповідає положенням чинного Генерального плану до 2020 року.  

Якщо ви подивитесь висновок архітектурно-містобудівної ради за 

підписом Целовальника, то Сергій Анатолійович, який тут виступав, він 

нам рекомендує ухвалити цей документ з урахуванням відповідних змін, 

тобто приведення матеріалу до вимог чинного Генерального плану і 

врахуванням інших зауважень, що не було виконано.  

Скажіть мені, будь ласка, а де зауваження і пропозиції громадськості? 

У матеріалах, які ви нам надаєте, вони не враховані. Будь ласка!  

І я дуже прошу колег все ж таки це питання перенести на наступні 

сесії і зобов"язати розробників доопрацювати і привести цей документ у 

відповідність з чинним Генеральним планом, із зауваженнями 
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громадськості та з усіма іншими зауваженнями, і з ... (відключений 

мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Семененко Олександр, "Свобода", прошу! 

Семененко О.А.: Семененко Олександр, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". Я думаю, давайте, мабуть, від фракції. 

Ми повинні розуміти, для чого приймається Генеральний план. 

Генеральний план, перш за все, приймається для того, щоб створити 

комфортні умови для проживання мешканців, забезпечити нормативним 

соціально гарантованим рівнем ємкості установ і підприємств, 

обслуговування 
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місцями постійного зберігання автомобілів, но нормативним рівнем 

озеленення. І навіть, якщо уважно почитати пояснювальну записку, а ми 

розуміємо, що пояснювальна записка проектувальником пишеться, скажімо 

так, для того, щоб десь можливо закрити ті проблеми, де вони працювали, 

то навіть просто, елементарно, от, наприклад, читаємо: "крім того, 

запропоновано вивільнення площі в районі станції метро "Лівобережна", 

чудова пропозиція, від дрібних об"єктів та надлишкового скупчення 

транспорту". Важко зрозуміти, як можна прибрати надлишкове скупчення 

транспорту.  

І далі пишуть, що ж ми робимо на даному місці: побудувати офісно-

ділових будівель з будівництвом крупного комплексу бізнес-центру, 20 

поверхів, торговельного центру, закладів громадського харчування, 

банківських установ, критого ринку тощо на усій вулиці Раїси Окіпної. 

Тобто ми прибираємо якісь маленькі скупчення транспорту і будуємо 20 

поверхів.  Тобто ми розуміємо, що побудувавши 20 поверхів будівлю, 

транспорту буде ще більше.  

Потім, з точки зору закладів освіти. Школи не будуються, а просто 

реконструюються, тобто відповідно також підходимо не дуже 

збалансовано. 

І, в принципі, хотів би ще добавити, що так, я розумію, що даний план, 

коли його на попередніх сесіях виносили, він був взагалі сирий. Були деякі 

питання враховані, зокрема, майно двох гаражно-будівельних кооперативів 

було добавлено, але інші принципові питання так і не вирішили. Зокрема, 

не вирішено жодним чином питання транспортної розв"язки на березі 

Русанівського каналу, абсурдного проекту реконструкції надбудови над 

метро "Лівобережна". Громада категорично проти, проти і мешканці 

Слобідки! Затвердження цього детального плану означатиме, що через їх 

прибережну смугу будуватиметься траса Осокорки-Троєщина.  

Відповідно я пропоную, що даний проект детального плану території, 
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він неготовий і над ним ще треба працювати! Бо ми прекрасно розуміємо, 

затвердивши його, ми просто мешканців лівобережної частини Києва 

ставимо в такі умови, що з кожним днем їм буде все важче і важче жити і 

добиратись на праву частину Києва. 

Відповідно даний проект потрібно відкласти, доопрацювати. І коли він 

буде повністю готовий, коли повністю опрацьовані будуть всі рішення, 

лише тоді його можна розглядати. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, Олександре! 

Кримчак Сергій, "Демократична партія"! 

Кримчак С.О.: Шановні колеги! Я прошу час від фракції! Знаєте, це 

дуже нормально, що в нас зараз відбувається така жвава дискусія і 

обговорення архітектурного рішення. Саме так у Верховній Раді і 

планувалось, що приймаючи детальні плани територій, ми зараз сплануємо 

і більше таких скандальних моментів і проблем, більше не буде.  

Однак я хочу звернути вашу увагу на те,  увагу, особливо архітекторів, 

на те, що чинні червоні лінії 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 37 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

були скориговані достатньо недавно. По-перше, є позитивний аспект в 

транспортно-пересадочному вузлі Русанівський. Тому що наші 

побоювання викликало майбутнє використання території заводу 

"Укрпластик" - це бувший завод полімерних матеріалів, єдиний, до речі, 

виробник пластикової плівки, який показує позитивну тенденцію понад 1 

млрд. 200 грн обороту в рік.  

У зв"язку з цим у мене пропозиція до архітекторів. Будь ласка, зверніть 

увагу на те, що червоні лінії були інженерно-транспортним управлінням 

архітектури вже скориговані.  

По-друге, від нашої фракції вношу пропозицію звернути увагу на те, 

що позиція №41 на вашому детальному плані території, де поряд із критим 

ринком ви плануєте офісний центр з паркінком у безпосередній близькості 

до виходу зі станції метро "Лівобережна". Особливо є деякі побоювання і 

сумніви з цього питання. Якщо можна, коротко поясніть, чи витримали ви 

дистанцію від виходу та норми державно-будівельних  норм щодо 

будівництва метро і виходу, і безпеки пасажирів у цьому випадку. І по-

друге, чи...  

Я хочу нагадати, шановним депутатам, що рівно 27 років тому назад, у 

1987 році ще Київською міською радою народних депутатів трудящихся 

було прийнято рішення про відведення частини ділянки, яка йде вздовж 

залізної дороги, для будівництва лінії швидкісного трамваю, яка має 

з"єднати проспект Григоренка, Осокорки і Позняки з Воскресенкою і 

Троєщиною. Однак, на жаль, за 27 років ми не виділили ані копійки, 
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швидкісну лінію так і не збудували. Тому, хотілось би вірити, що, якщо ми 

зараз, і будуть голоси затвердити цей детальний план.  

Я особливо звертаюся від мешканців Позняків. Ми 27 років чекаємо 

все ж таки цього проектного рішення - будівництво цієї швидкісної, 

трамвайного цілого переїзду і переходу. Ми маємо надію, що все ж таки в 

майбутньому будуть виділені кошти на капітальні видатки і ми все ж таки 

збудуємо. 

Зараз прошу дати пояснення з приводу виходу з метро і 41-ї позиції в 

проекті! 

   

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 40 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Ви запитання чули? 

Олійник В.О.: 41-я позиція - це що таке? 

Резніков О.Ю.: Ну, ви ж детальний план території... "Укрпластик", 

червоні лінії. 

Олійник В.О.: На сегодняшний день эти красные линии существуют и 

мы их в этом проекте использовали. Они существуют уже испокон веков. 

Надо сказать, что вдоль железной дороги - это такая полоса санитарно-

защитная, зона акустического дискомфорта. Единственное, что там 

возможно строительство - это паркингов.  

Что касается норм и строительства пересадочного узла. Надо сказать, 

что транспортную схему проектировало инженерное управление 

"Киевпроект" под руководством господина Воробьева Ильи, который 

проектирует все дороги и все развязки города Киева. Схему, которую они 

нам предложили, мы приняли, потому что более компетентных 

профессионалов в этой области, наверное, в городе Киеве нет. 

Резніков О.Ю.: Понятно. Спасибо!  

Петровець, будь ласка, позафракційний! 

Петровець О.Ф.: Колеги! Є кілька причин не голосувати зараз за цей 

проект. Перша, один із ініціаторів проекту Целовальник надіслав для нас 

лист і просить відкласти цей проект. Один із ініціаторів. Раз. 

Друге. Начальник юридичного управління КМДА сказала про два 

суттєвих зауваження: невідповідність Генеральному плану і відсутність 

імплементації напрацьованих пропозицій громадськості, бо по факту не 

було громадських обговорень. Друге. 

Третє. Кличко 1 липня публічно обіцяє ініціативній групі полюбовно 

вирішити це питання. Не вирішується питання. Вноситься майже в такому 

вигляді. Це третє. 

Четверте. Після того, як називаєте ви, громадськими обговореннями, 

після обговорення цих усіх речей з"являються поправки і художества 
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архітекторів потім уже, після обговорення. Був проект один, а після 

обговорення з"являються нові обставини. На Флоренції, 9 з"являється 

торговий центр узагалі. Ніхто не бачив, ніхто не чув після цього всього. 

Далі... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, колега! У нас немає завершення. Я вас прошу! 

Ваша позиція зрозуміла. Не можна голосувати!  

Велімовський, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Велімовський А.Р.: Дякую, шановний пане головуючий! Вы знаете, я с 

большим уважением отношусь к главному архитектору города 

Целовальнику Сергею Анатольевичу, но у меня создается впечатление, что 

как-то не получается у него до конца работать со своим управлением. 

Сегодня мы имеем ситуацию, при которой готовятся какие-то бумаги и 

бумаги перепутаны.  

Вторая сторона вопроса. Я не хочу сейчас оценивать этот ДПТ. 

Возможно, это абсолютно классная вещь... 

Резніков О.Ю.: Анатолій, я вас переб"ю... Ви маєте оцінювати цей 

ДПТ. Решту ми зараз не даємо... У нас 21-а година.  

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 43 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Будь ласка, детальний план території, конкретні адреси, все інше ми не 

обговорюємо взагалі! 

Питання до Целовальника, он він сидить, потім підійдіть і поговорите з 

ним окремо, якщо у вас питання до роботи департаменту!  

Велімовський А.Р.: Ви у мене 15 секунд забрали! 

Резніков О.Ю.: Я вам поверну! 

Велімовський А.Р.: Шановні колеги! Я кажу про інше. На сегодня, 

исходя из тех ошибок, которые были сделаны при создании этого 

документа, ситуация стала такова, что контролировать ее практически 

невозможно. Какой бы гениальный не был этот план, как бы мы классно, 

он бы вообще вот, удовлетворили бы абсолютно всех, если бы, ровное 

количество людей вам не поверят.  

Резніков О.Ю.: Додайте 15 секунд, які я забрав у Анатолія 

Велімовського! Будь ласка, включіть мікрофон! 

Велімовський А.Р.: И поэтому, уважаемые коллеги, я всегда просил и 

всегда буду настаивать на том, доверяйте  мнениям депутата-

мажоритарщика, он лучше всех здесь знает, какое реальное состояние в его 

округе. Если господин Маляревич говорит, что сейчас это принимать 

нельзя, давайте это не принимать, а давайте откладывать! Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пане Анатолію! 

Прошу, Овраменко Олена, "УДАР-Солідарність"! 

Овраменко О.В.: Фракція "УДАР-Солідарність", Овраменко Олена. 
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Шановні колеги, шановна Вікторія Олександрівна! Скажіть мені, будь 

ласка, в цілому я підтримую наведення порядку на цій території, я є 

депутатом-мажоритарником по Дніпровському району. Але, я вважаю, що 

цей документ сьогодні недоопрацьований, він непрофесійний. Чому? Тому 

що до мене звертаються підприємства, в яких є свідоцтво на право 

власності на капітальні споруди, які збудовані і які не враховані, на жаль, в 

цьому детальному плані території. Тому я буду його підтримувати, але коли 

ви захистите право власності тих підприємств, які дійсно там існують. А 

якщо буде проголосовано в цій редакції, то скажіть мені, будь ласка,  яким 

чином ви будете компенсувати тим будівлям, на які є, тим підприємцям, 

тим підприємствах, на яких є ... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Питання зрозуміло. Яким чином будете компенсувати 

втрати? Будь ласка! 

Олійник В.О.: Ну, это решается юридическим путем. Например, к нам 

приходили письма, люди имеют какие-то строения в тех местах, где на 

сегодняшний день у нас показана развязка. Развязка - это общегородское 

мероприятие и эти вопросы будут как-то с городом решаться!  

Резніков О.Ю.: Как-то!  Товариство, от відповідь така є, яка вона є. 

Давайте цьому оцінку! Сильна презентація дійсно! 

Гусовський Сергій, "Самопоміч", будь ласка! 

Гусовський С.М.: Шановні колеги! Це дійсно дуже тішить, що как-то в 

нас там щось вирішиться!  З цим "как-то" 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 46 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

ми зараз виглядаємо настільки професійно, що далі не можна 

коментувати ситуацію. Це просто театр абсурду. Я сподіваюся, що тих 

діячів громадського руху, які підтримують цей проект, цей ДПТ, який вже 

дійсно... Це вже не ДПТ, а ДТП реальний. Якщо знайдуться ті люди, які 

його підтримують, їх точно варто занести на якісь там скрижалі історії 

київського самоврядування. Просто зараз варто подивитися на те, в що 

перетворюється це обговорення. Тобто, до чого доводить, коли є чиїсь там 

приватні інтереси, які попри логіку, попри законність проштовхують якісь 

абсолютно ідіотські, пробачте, рішення. Це неприпустимо! Категорично 

проти. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Головня Роман. Не виступав, правда, ще? 

Ні. Прошу! 

Головня Р.Г.: Шановні колеги! Після виступу громадськості по цьому 

питанню абсолютно, скажімо, є відчуття повної недовіри до Департаменту 

містобудування і архітектури, профільного, з точки зору проведення 

процедури громадських слухань і взагалі проведення цих громадських 

слухань. 
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Як було сказано і було по факту, першого разу, як воно мало бути, 

громадські слухання не були проведені. Вдруге, коли вже дізналися про 

існування цього детального плану території, прийшло близько 500 людей, 

вони не могли поміститися в залі на громадських слуханнях. Це говорить 

про те, що запит на громадські слухання є, але механізм їх проведення: або 

спеціально робиться так, щоб не могли вони пройти, або вони не 

проводяться. Ми - представники громади і перше, що ми повинні слухати, - 

це їхню думку.  

Щодо даного детального плану території. Він абсолютно не готовий і 

голосувати... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Бондаренко Володимир, "Батьківщина". 

Прошу! 

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

знаєте, в мене таке враження, що коли аналізуєш цю ситуацію, яка 

склалася, то виникає дежавю. Коли в одній службі, в архітектурі, дві різні 

думки, протилежні. Це в психології називається шизофренія. Одні говорять 

одне, другі інше - і вони з одного відомства. 

Ви що, не розумієте, що... Олексій Юрійович, припиніть експеримент 

над депутатами! Якщо говорять з усіх фракцій приблизно одне й те ж саме 

- давайте доопрацюємо цей документ, ну не варто, очевидно, приділяти 

цьому цілі години в такий пізній час. У нас дуже багато питань 

залишилося. Тому давайте ми перенесемо його на час, коли він буде 

доопрацьований. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Володимир Дмитрович, я, якщо ви пам"ятаєте, вносив 

пропозицію під час формування порядку денного про зняття. Бо я не 

Касандра, але я пророкував... не Дельфійський оракул, 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 49 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

що так і буде. Мені просто шкода часу, тому що я вже бачу, яке буде 

голосування, але я завжди звертаюсь до суб"єктів подання, якщо вони 

наполягають на розгляді. Хіба хочеш? Мусиш! Тому всі ми, але в нас з 

вами демократична Київська міська рада, всі мають почути позиції і в мене 

є таке відчуття, що Володимир Прокопів готовий внести, буде якусь 

пропозицію можливо як голова комісії. Але перед тим я не можу не надати 

слово Марку Гресю, він чекає, він має дістати свій IPad і щось там 

прочитати. Будь ласка! 

Гресь М.В.: Марк Гресь, "Радикальна партія". 

Так сталося, що за освітою я архітектор. І якщо б я під час захисту 

свого проекту хоч раз би сказав слово "як то или как-то", а тим більше я 

його почув десь вісім разів, то мене просто б не допустили до оцінки і 

вигнали б з зали. Отже "Радикальна партія" у повному складі скаже "ні"! 
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Резніков О.Ю.: Дякую! Ярослав Горбунов, маєте що сказати з цього 

приводу? Будь ласка! 

Горбунов Я.В.: Шановні колеги! Знову ж таки, як мешканець 

Дніпровського району, як голова адміністрації Дніпровського району можу 

сказати наступне, що зараз пролунало дуже багато слушних зауважень з 

приводу цього ДПТ, яке може перетворитись на ДТП, як багато хто називає 

його.  

Тому в мене дуже велике прохання до наших колег все ж таки 

дослухатись до думки, в першу чергу, депутата-мажоритарника, який 

знаходиться в постійному контакті з мешканцями району. Я теж як голова 

адміністрації знаходжусь з ними в контакті, але менше, також врахувати 

пропозицію пана Целовальника, як фахівця в цих питаннях, і все ж таки 

нормально доопрацювати цей проект і прийняти його там найближчим 

часом, але тільки після того, як буде це узгоджено з громадськістю. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пропозиції доопрацювати прозвучали від голови 

відповідно і району.  

Будь ласка, Володимир Володимирович, імпульси зал вам направив!  

Будь ласка, включіть мікрофон Прокопіву! 

Прокопів В.В.: Шановний Олексію Юрійовичу! Я продовжую 

наполягати на тому, що тільки прийняття детальних планів територій може 

зняти всю напруженість в земельних питаннях у місті Києві.  Водночас ми, 

як відповідальні депутати, не можемо дозволити собі не чути голову 

району, не чути депутата-мажоритарника і саме основне - не чути громаду. 

Тому я пропоную наступний компромісний варіант. 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 52 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Є зауваження ті, про які говорить голова району, і, можливо, слушно, їх 

потрібно вносити. Пропозиція наступна: не приймати зараз детальний план 

території в цілому, взяти його за основу, потім доопрацювати його з 

районом, з депутатом-мажоритарником, врахувати всі пропозиції громади і 

розглянути його, вже доопрацьований, на пленарному засіданні, наприклад, 

30 числа, чи коли буде закінчено його доопрацювання. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Прозвучала пропозиція, яка названа 

"компромісна", не приймати цей проект рішення в цілому, не 

затверджувати цей детальний план території, а проголосувати за основу 

цей детальний план території, далі відправити його на доопрацювання... 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Ні, ні, Марк, я ж поки що для залу говорю, про що 

сказав суб"єкт подання, тому що він має право змінити свою позицію. 

Відповідно в цілому вносити на розгляд, у цілому виносити в зал тільки 

після того, як будуть узгоджені відповідно ті зауваження і ті застереження, 
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які звучать від представників ініціативної групи, від громадськості, від 

департаменту, який очолює Сергій Целовальник, і депутатів- 

мажоритарщиків, голови району і інших депутатів, які не байдужі. Це 

зрозуміло. Є друга пропозиція від колег. Просто зняти з розгляду. По суті 

вона вторить, єдине, що не буде голосування за основу.  

Тому, на підставі пропозиції суб"єкта подання я буду ставити цей 

проект за основу з його пропозицією, що ми далі його не голосуємо. Після 

того, якщо інший варіант, то відповідно пропозиція щодо зняття з розгляду 

і відкладення. Зрозуміло, про що ми зараз будемо голосувати?  

Товариство, ставлю на голосування пропозицію депутата Прокопіва, 

голови профільної комісії, щодо прийняття цього проекту рішення за 

основу і відправлення його на доопрацювання, узгодження з усіма 

зацікавленими особами і внесення його в порядок денний пленарного 

засідання після того, як будуть завершені всі узгодження, консультації і 

висновки робочої групи. Будь ласка, з такою пропозицією прошу підійти до 

голосування! Будь ласка, голосуємо за, проти чи утримався! 

Голосування: 

За - 59, проти - 14, утр. - 2. Рішення не прийнято. 

Друга пропозиція щодо зняття з розгляду і відправлення на 

доопрацювання цього проекту рішення. На доопрацювання, тому що якщо 

його зараз не проголосувати, то він зависне в повітрі і не факт, що його 

будуть вносити. Тому, будь ласка, хто за те, щоб його відправити на  

 

   

 

  <---   23 Июля  20 ч 55 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

доопрацювання, прошу визначатися. Ставлю на голосування цей 

проект! 

Голосування: 

За - 27, проти - 1, утр. - 12. Рішення не прийнято. 

Відповідно процедуру ви знаєте, рухаємося далі.  

Питання порядку денного наступне доповідає, я так розумію, розділ 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки. 

Володимир Володимирович, ви доповідаєте? Прошу дуже, будь ласка, 

працюємо далі, колеги! 

Я дякую всім активістам! Прошу, в кулуарах можете продовжувати 

спостерігати за ходом пленарного засідання. Будь ласка! 

Прокопів В.В.: Шановний головуючий! Шановні колеги! До вашої 

уваги розділ другий про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки.  

Пункт 1, "Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1273. Проектом 
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рішення передбачено надати дозвіл на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,02 для експлуатації та обслуговування 

торговельного павільйону на вул. Андрія Малишка, 3-д у Дніпровському 

районі.  На земельній ділянці розташований торговельний павільйон 

загальною площею 150 кв. м. Прошу визначатися! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, з цього приводу Мандрик записалася, так? 

Чи випадково? Я не бачив, вибачте! Випадково.  

Товариство, є пропозиції, зауваження, застереження? Немає. Я ставлю 

на голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Наступне, Володимир Володимирович. 

Прокопів В.В.: "Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу", Є-1269.  

Резніков О.Ю.: Товариство, запитання є? Зауваження, застереження? 

Немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1280.  

Резніков О.Ю.: Товариство, запитань немає? Ставлю на голосування. 

Прошу визначатися! 

 

 

   

  <---   23 Июля  20 ч 58 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1263. 

Резніков О.Ю.: Товариство, запитання є? Немає. Ставлю на 

голосування. Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1279. 

Резніков О.Ю.: Я так розумію, Сергій Кримчак має запитання? Чи це 

випадково? Немає застережень. Ставлю на голосування. Прошу 

визначатися! 

Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: Наступний розділ 3 - продаж. 
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Пункт 1-й, "Про продаж земельної ділянки товариству "АМЕРИКАН 

СМАЙЛ" загальною площею 0,05 га". Вартість земельної ділянки - 1 млн. 

217 тис. За пропозицією комісії пропонується підтримати проект рішення 

за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в такій 

редакції: "для експлуатації та обслуговування медично-діагностичного 

центру". 

Резніков О.Ю.: Товариство, якщо немає заперечень, то ставлю на 

голосування із зауваженнями комісії. Прошу, голосуємо! 

Голосування: 

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

Прокопів В.В.: "Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї 

на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та 

обслуговування комплексу надання послуг об’єктам транспорту з 

багатоповерховим паркінгом на перетині  вул. Вишняківської та вул. 

Ревуцького", Є-1234. Стартова ціна продажу лоту - 11 млн. 810 тис. грн. 

Резніков О.Ю.: Товариство, якщо немає заперечень, то ставлю на 

голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

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

Прокопів В.В.: "Про продаж земельної ділянки підприємству 

“ФАУНА-СЕРВІС” для експлуатації та обслуговування будівлі 

ветеринарного госпіталю на вул. Саксаганського, 44". Загальна  

  <---   23 Июля  21 ч 01 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

площа ділянки - 0,5, вартість земельної ділянки  -  2 млн. 88 тис. грн.  

Резніков О.Ю.: Товариство, немає застережень? Ставлю на 

голосування. Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 72, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: Наступний розділ, 4-ий - приватизація. 

Про приватизацію земельної ділянки Букатову Володимиру 

Володимировичу, кадастрова справ П-7799.  

Резніков О.Ю.: Володимире Володимировичу, одну секунду! Колеги, 

нагадую, що приватизація для громадян може голосуватись одним 

рішенням, тому ми зараз рухаємось по списку, як завжди. Якщо будуть 

зауваження, кажіть, ми відкладаємо, якщо немає - потім голосуємо 

списком.  

Будь ласка, Володимир Володимирович, доповідайте! По Букатову 

зауважень немає. Наступне! 

Прокопів В.В.: Приватизація Іванчишиній Парасковії Іванівні, справа 

П-8911.  
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Резніков О.Ю.: Зауважень немає. Далі! 

Прокопів В.В.: Кривобуду Михайлу В"ячеславовичу, справа П-9125. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Прокопів В.В.: Черненко Олені Вікторівні, П-9126.  

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Прокопів В.В.: Шипко Галині Юріївні, П-9115. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. 

Прокопів В.В.: Троценку Григорію Івановичу, П-9170. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. 

Прокопів В.В.: Карпенку Михайлу Олеговичу, кадастрова справа П-

9268. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. 

Прокопів В.В.: Петренко Людмилі Іванівні, кадастрова справа П-9171. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Прокопів В.В.: Вахоніній Любові Сергіївні, кадастрова справа П-9131.  

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Прокопів В.В.: Колеги, пункт 10-ий є прохання  зняти у зв"язку  з тим, 

що до комісії надійшов лист про знаходження матеріалів по цій справі в 

суді. 

Резніков О.Ю.: Відкладаємо тоді, окремо будемо розбиратись. 

Будь ласка, 11-ий! 

Прокопів В.В.: Пункт 11-ий, Смірновій Олені Геннадіївні, А-12720. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень.  

Прокопів О.Ю.: Гонтарю Євгенію Валерійовичу, Федерігі Марії 

Василівні та Хорошиловій Марині Євгенівні у спільну часткову власність. 

За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявників, підтримати 

проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної 

ділянки слів "будівництва і".  

Резніков О.Ю.: Немає інших зауважень. Далі, будь ласка! 

Прокопів В.В.: Цибань Тетяні Михайлівні, кадастрова справа П-9273. 

Також пропонується підтримати проект рішення за умови виключення з 

цільового призначення 

 

   

 

 

  <---   23 Июля  21 ч 04 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

земельної ділянки слів "будівництво і". 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. 

Прокопів В.В.: Рабанову Владиславу Ісаковичу, П-9265. Пропозиція 

підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення 

земельної ділянки слів "будівництво і". 
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Резніков О.Ю.: Колеги! Тоді ставлю на голосування зараз пропозицію 

щодо зняття з розгляду пункту 10, а потім будемо голосувати ті, які не 

мають зауважень. 

Товариство, пропонується зняти з розгляду за пропозицією голови 

комісії в зв"язку з тим, що справа знаходиться в судових інстанціях, пункт 

10-й цього розділу, "Про приватизацію земельної ділянки громадянці 

Бугаковій Тетяні Іванівні", П-9093. Прохання підтримати! Щодо зняття. 

Ставлю на голосування. Прошу визначатися! Про зняття, пункт 10-й.  

Голосування: 

За - 81, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Тепер, колеги, ставлю на голосування рішення про приватизацію всіх 

питань цього розділу, які не викликали зауважень, - це П-7799, П-8911, П-

9125, П-9126, П-9115, П-9170, П-9268, П-9171, П-9131, П-9203 із 

зауваженнями комісії, П-9273 з врахуванням зауважень комісії, П-9265 

також з врахуванням зауважень комісії. 

Хто за таку пропозицію, проти або утримався, прошу визначатися 

шляхом голосування. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 78, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Розділ громадяни. Аналогічна ситуація. Слухаємо перелік, якщо є 

зауваження, звертаємо увагу. Будь ласка! 

Прокопів В.В.: Шановний Олексій Юрійович! По цьому розділу я хотів 

би попросити до доповіді керівника профільного департаменту.  

Резніков О.Ю.: Не можу вам відмовити. Жодного навіть шансу не бачу. 

Прокопів В.В.: Дякую Вам за розуміння! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про передачу громадянці Горковенко Альоні 

Олександрівні", А-12593.  

Резніков О.Ю.: Є запитання. Янченко Галина, будь ласка! 

Янченко Г.І.: Прохання, будь ласка, надавати повну інформацію про 

земельні ділянки, зокрема, за ким обліковується і чи є на ділянці нерухома 

власність, щоб ми швидше приймали рішення. Дякую! 

Поліщук О.Г.: Ці всі земельні  ділянки в цьому розділі передаються за 

рахунок територій, які знаходяться в користуванні, тобто лишки. В даному 

випадку це саме така земельна ділянка. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: Гріценко Вікторії Василівні, А-11589.  

  

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 07 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Така сама ситуація. Земельна ділянка - це лишки від основної 
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земельної ділянки.  

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. Далі. 

Поліщук О.Г.: Агеєву Віктору Васильовичу. Земельна ділянка в 

Голосіївському районі. Кадастрова справа А-18412.  

Резніков О.Ю.: Мельничук з цього приводу записався? Випадково. 

Немає зауважень. 

Поліщук О.Г.: Дендебері Віталію Валерійовичу, А-13713. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Поліщук О.Г.: Чиженко Наталії Петрівні, А-8361. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Поліщук О.Г.: Бабоніній Марині Анатоліївні, А-12973. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Поліщук О.Г.: Гордієнко Оксані Михайлівні. А-10568. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень.  

Поліщук О.Г.: Каляєву Володимиру Михайловичу, А-14195. 

Резніков О.Ю.: Далі. Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Громадянці Кудікіній Наталії Миколаївні (в порядку 

денному Будіковій Наталії Миколаївні), А11628. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень.  

Поліщук О.Г.: Громадянці Тарабановій Вікторії Йосипівні, А-18023. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень.  

Поліщук О.Г.: Громадянину Коланкевському Олександру 

Миколайовичу (в порядку денному Каленському Олександру 

Миколайовичу), А-11851. 

Резніков О.Ю.: Вибачте, як ви сказали прізвище? 

Поліщук О.Г.: Колан...  

Резніков О.Ю.: Каленський написано. 

Поліщук О.Г.: Каленському Олександру Миколайовичу, так. 

Резніков О.Ю.: Для... Прозвучало трохи інакше. Каленський Олександр 

Миколайович. Далі. 

Поліщук О.Г.: Мирутенку Олександру Миколайовичу, А-8686. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Мельник Оксані Іванівні, А-8687. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Мирутенку Миколі Миколайовичу, А-12765. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Івановій Тамарі Дмитрівні, А-18704. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Харчук Тетяні Валеріївні, А-13714. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Громадянці Чигрик Ользі Петрівні. Кадастрова справ 

10232. 

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 
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Поліщук О.Г.: Громадянину Гладуну Віктору Володимировичу, А-

11413. 

Резніков О.Ю.: Далі. 

Поліщук О.Г.: Громадянці Грищенко Людмилі Михайлівні, А-10371. 

Резніков О.Ю.: Далі. 

Поліщук О.Г.: Громадянину Войчулісу Сергію Анатолійовичу, А-

18537. 

 

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 10 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Далі! 

Поліщук О.Г.: Громадянину  Ковальчуку Василю Яковичу, кадастрова 

справа А-21499. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Яську Євгенію Володимировичу, кадастрова справа А-

18735.  

Резніков О.Ю.: Без зауважень. 

Поліщук О.Г.: Громадянці Чеховій Ірині Яківні, кадастрова справа А-

21316. 

Резніков О.Ю.: Наступний!  

Поліщук О.Г.: Громадянину Мєщанікову (в порядку денному 

Мєщанкіну) Валерію Валерійовичу (в порядку денному Вільєновичу), 

кадастрова справа А-10875. 

Резніков О.Ю.: І наступне! 

Поліщук О.Г.: Громадянину Петровському Костянтину Омеляновичу, 

кадастрова справа А-18499. 

Резніков О.Ю.: Товариство, зауважень по розділу громадяни, жодного 

не було. 25 проектів рішень, озвучені номерами кадастрових справ під 

стенограму Поліщуком Олексієм Григоровичем.  

Є пропозиція поставити на голосування та відповідно підтримати ці 

проекти рішень. Будь ласка, визначаємось! Хто за, проти чи утримався, 

голосуємо! 

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. Дякую! 

Наступний розділ - затвердження проекту землеустрою. Хто 

доповідає? Прошу, Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Департаменту Державної автомобільної 

інспекції МВС України в місті Києві", просп. Перемоги, 10-в у 

Шевченківському районі, Д-4452.  

Резніков О.Ю.: Товариство, є питання? Немає? Немає. Ставлю на 
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голосування, прошу визначатись!  

Голосування: 

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

Святослав Кутняк, готуйтесь! У цьому розділі будуть питання, які ви 

вносили як невідкладні, після Олексія Григоровича. Зараз дійдемо, тому що 

мова йде про затвердження проектів, а від вас була пропозиція щодо 

відмови, якщо  я не помиляюсь. Тому готуйтесь, будь ласка! 

Будь ласка, Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок “Південно-Західній залізниці”, 

Солом’янський район, Д-6853. 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає запитань? Ставлю на голосування. 

Прошу визначатись! 

Голосування: 

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

Поліщук О.Г.: "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Міністерству оборони України", Подільський 

район, Д-4663. 

 

  

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 13 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Немає запитань. Прошу, ставлю на голосування, 

товариство! 

Голосування: 

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

Олексій Григорович, ви перепочиньте!  

Святослав Кутняк доповідає проект рішення, який він вносив як 

невідкладний, і потім будемо рухатись далі! 

Будь ласка, пане Святославе! 

Кутняк С.В.: Доброго дня, шановні колеги! Питання "Про відмову у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді Української православної церкви парафії на честь 

Преподобного Феодора Освяченого у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування храмового комплексу". 

Питання дуже просте. Перехрестя Овруцької і Багговутівської, центр 

мікрорайону Лук"янівка-Татарка безпосередньо. Самозахват земельної 

ділянки. Боротьба відбувається вже більше ніж 10 років мешканців проти 

цього храму. Храм нікого чути не хоче, він сам захватив сквер 

безпосередньо і зараз цей сквер просто загороджений парканом від людей. 

Вони подали паралельно в Департамент земельних ресурсів якраз на 
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затвердження проекту землеустрою. Це, можна сказати, альтернативне 

рішення. Є протоколи, є громадські збори, відбувалися, понад 100 підписів 

за збереження скверу. Тому велике прохання підтримати і зберегти легені 

міста Києва і безпосередньо мікрорайону Лук"янівка-Татарка. 

Збережемо сквер! На жаль, якраз у мікрорайоні Лук"янівка-Татарка не 

так багато вже зелених зон! Давайте їх не будемо забудовувати ще й 

впритул до будинку! Дуже прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гаряга Олег, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Гаряга О.О.: Шановні колеги! Просив би теж підтримати це рішення 

про розірвання, оскільки дійсно понад 10 років якимось непонятним 

забором у центрі мікрорайону фактично на проїжджій частині непонятно 

що стоїть і написано - розкопки якогось там віртуального храму. Може там 

колись храм і був, ніхто не знає, але ніяких там договорів, нічого немає. 

Громада, і люди всі, і я особисто живу там недалеко так само, наполягаємо 

на тому, що треба розривати, не давати, відміняти і так далі, тому прошу 

підтримати пропозицію! Дякую!  

Резніков О.Ю.: Товариство, я тоді пропоную не втрачати час! Якщо 

немає інших пропозицій щодо заперечити, тоді ставлю на голосування цей 

проект рішення і прошу визначатись! У нас багато часу! Будь ласка, 

голосуємо! 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, прошу повернутись доповідачів і продовжуємо роботу!  

7-ий розділ - надання/передача, будь ласка! Хто доповідає? Олексій 

Григорович, ви, чи Володимир Володимирович? 

Будь ласка, мікрофон Прокопіву включіть, а Олексій Григорович 

страхує! 

Прокопів В.В.: Колеги! Пункт 1-ий, "Про надання земельної ділянки 

Київському міському клінічному 

 

 

 <---   23 Июля  21 ч 16 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

ендокринологічному центру для експлуатації та обслуговування 

лікувальних і лабораторних корпусів на вул. Пушкінській, 22-а у 

Шевченківському районі м. Києва",  А-21293. 

Резніков О.Ю.: Товариство, якщо немає застережень, ставлю на 

голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 81, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про передачу товариству “ДАХ В.Н.” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку", 

А-20865. 



204 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає застережень, ставлю на голосування. 

Прошу! 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про передачу товариству "КИЇВІНВЕСТБУД-3" 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єкта транспортної 

інфраструктури на просп. Маяковського, 20-б (в порядку денному 

Московському, 20-б)", Д-1546. За пропозицією комісії, та враховуючи 

звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови 

виключення з цільового призначення земельної ділянки слів "будівництва 

та". 

Резніков О.Ю.: Немає застережень. Ставлю на голосування. Прошу! З 

правками комісії. 

Голосування: 

За - 72, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Прокопів В.В.: "Про передачу об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку “Добробут Власного Будинку” земельної 

ділянки на вул. Івана Федорова, 26", Д-3924. Є пропозиція підтримати 

звернення заявника і підтримати проект рішення за умови викладення 

цільового призначення земельної ділянки в наступній редакції: для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

оскільки це єдине цільове призначення, згідно з яким ми можемо надавати 

земельні ділянки ОСББ. 

Резніков О.Ю.: Товариство, з редакційними правками комісії ставлю на 

голосування. 

Голосування: 

За - 72, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про передачу товариству  “ХІМБУД” земельної 

ділянки для реконструкції та подальшого обслуговування адміністративно-

складського комплексу на вул. Новокостянтинівській, 2-а", Д-6975. За 

пропозицією комісії, та враховуючи звернення заявника, пропонуємо 

підтримати проект рішення  

 

 

 

     

  <---   23 Июля  21 ч 19 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів 

"реконструкції та подальшого". 

Резніков О.Ю.: Із зауваженнями і правками комісії ставлю на 

голосування. 

Голосування: 



205 

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

Прокопів В.В.: Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ “БУДИНОК ПОБУТУ “ОБОЛОНЬ” земельної ділянки для 

створення озеленених територій загального користування та будівництва, 

та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу), та поновлення договорів оренди земельних ділянок 

для організації будівельних робіт та благоустрою прилеглої території на                    

просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва, кадастрова 

справа Д-6961. 

За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, 

пропонується підтримати проект рішення за умови коригування цільового 

призначення земельних ділянок, які передаються в оренду, а саме: слова 

"для створення озеленених територій загального користування та 

будівництва та обслуговування об"єктів транспортної інфраструктури" 

замінити словами: "для створення озеленених територій загального 

користування".  

Резніков О.Ю.: З зауваженнями комісії, редакційними правками ставлю 

на голосування. 

Голосування: 

За - 69, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “ІОНІЯ” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих, складських та адміністративних будівель і 

споруд на вул. Панорамній, 1 у Голосіївському районі м. Києва, кадастрова 

справа Д-7028.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, інших пропозицій немає, ставлю на 

голосування. 

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Странніков Андрій вносить пропозицію щодо зміни черговості, я так 

розумію, розгляду. 

Странніков А.М.: Дякую! Шановний Олексію Юрійовичу, шановні 

колеги! Я пропоную питання, які сьогодні викликали такий жвавий 

резонанс на початку формування порядку денного, а саме: це питання №№ 

8, 9 і 10, перенести в кінець порядку денного, тому що по інших питаннях в 

результаті консультацій з фракціями виявилось, що якихось зауважень 

суттєвих немає, щоб ми зараз не дискутували тривалий час, не розглядали 

ці питання і в той же час не блокували розгляд інших питань. Прохання 

підтримати цю пропозицію і перенести їх у самий кінець порядку денного. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Вношу, точніше, внесену пропозицію 

ставлю на голосування, але тричі. Перше, є пропозиція змінити черговість 

розгляду питань №№ 8, 9 і 10, а саме: кадастрова справа Д-3371, потім Д-
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3353 і Д-3354, які стосуються Труханового острова,  в кінець порядку 

денного, а там далі вже будемо вести дискусію. 

 

 

<---   23 Июля  21 ч 22 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Іще плюс?  

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.В.: Є пропозиція, яку ставить депутат Странніков щодо 

зміни черговості. Потім, якщо треба, я дам слово, немає питань.  

Товариство, по мірі поступлення. Будь ласка, хто за те, щоб змінити 

розгляд черговості... порядок... Змінити порядок розгляду, черговість, і 

перенести в кінець порядку денного питання №8 стосовно 

"Будінвестменеджменту", Д-3371? Прошу визначатися. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, так само, зміна порядку черговості розгляду справи Д-3353 

стосовно компанії "Атіка". Будь ласка, хто за то, щоб перенести в кінець 

порядку денного, прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Третє, щодо зміни порядку черговості розгляду, так само компанія 

"Атіка", Д-3354. Перенесення в кінець порядку денного. 

Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Євген Місюренко, можемо рухатися далі? Дякую! 

Тоді, будь ласка, Володимир Прокопів, продовжуйте з 11-го пункту 

"Артігас". Включіть мікрофон Прокопіву! Працює мікрофон у Володимира 

Прокопіва, технічна служба?  

Прокопів В.В.: "Про передачу товариству “АРТІГАС” земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 

центру та земельної ділянки для будівництва та експлуатації об’єкта 

транспортної інфраструктури (влаштування виїздів та під’їздів) на вул. 

Ревуцького", Д-7119.  

Резніков О.Ю.: Немає заперечень, товариство?  Ставлю на 

голосування. Прошу визначатися! 

     

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 25 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 67, проти  - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 
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Прокопів В.В.: Колеги, 12-ий пункт був знятий з розгляду. 

Наступний 13-ий, "Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕПТІМА” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази", кадастрова справа А-20369.  

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. 

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про передачу Управлінню Державної автомобільної 

інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в 

місті Києві земельної ділянки для влаштування спеціального майданчика 

для тимчасового зберігання транспортних засобів на вул. Пухівській, 3", 

кадастрова справа Д-2664. 

Резніков О.Ю.: Застережень немає, ставлю на голосування. 

Голосування: 

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

Прокопів В.В.: "Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Х.А.О.” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будинку побуту", справа  А-20846.  

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування! 

Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про надання Київському університету імені Бориса 

Грінченка земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 

та споруд університету",  справа Д-6531.   

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування.  

Голосування: 

За - 79, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: ""Про надання Київському університету імені Бориса 

Грінченка земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 

та споруд університету",  справа Д-1867.   

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, голосуємо! Визначаємось!  

Голосування: 

За - 78, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про передачу “СПОРТИВНО - ОЗДОРОВЧОМУ 

КОМПЛЕКСУ “МОНІТОР” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-офісної будівлі на вул. Електриків, 29-а", 

справа А-21647. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. 

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 28 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 
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За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про надання комунальному підприємству 

“Київпастранс” земельної ділянки для будівництва житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями та реконструкцією лінійно-

диспетчерської станції на вул. Панельній, 2", Д-1854. 

Резніков О.Ю.: Немає.... А, Янченко Галина, будь ласка, прошу! 

Янченко Г.І.: Шановні колеги! Напевно, вже багато хто стомлений і 

голосує автоматично. Я хотіла би звернути вашу особливу увагу на це 

питання. Це надання "Київпастрансу", комунальному підприємству, яке має 

займатися громадським наземним транспортом, земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями. 

Ми це питання детально розглядали на земельній комісії. Насправді 

"Київпастранс" не збирається будувати житлового будинку на даній ділянці 

самостійно. Це підприємство комунальне збирається передати, можна 

сказати, злити цю ділянку просто комерційним компаніям, які збудують 

житловий будинок і передадуть лише частину квартир даному 

комунальному підприємству.  

Тому я би закликала вас двічі подумати, перш ніж натискати кнопку 

"за" в даному питанні. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую, пані Галина! 

Колісніченко записався з цього приводу чи це помилково? Помилково. 

Інших пропозицій, застережень немає? А, я з Калінічено, я дуже 

вибачаюся! 

Прошу, Колісніченко, "Свобода"! 

Колісніченко О.М.: Я хотів би підтримати колегу Янченко. Наша 

фракція не буде голосувати. Я інших закликаю теж не голосувати. Це 

прихована схема відчуження землі.  

Резніков О.Ю.: Меліхова Тетяна Іванівна, будь ласка, "Батьківщина"! 

Меліхова Т.І.: Меліхова. Шановні колеги! Ну, знаєте, портной має, 

мабуть, шити, а кузнець ковати, то "Київпастранс" хай добре обслуговує 

наш пасажирський транспорт.  

Тому є в нас управління капітального будівництва, є "Житлоінвестбуд- 

УКБ", хай вони і займаються будівництвом. Я пропоную не підтримувати 

зазначений проект рішення. "Батьківщина" утримається. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, товариство, є ще...? Тоді ставлю... Я так 

розумію, нічого не змінилося в позиції суб"єкта подання. Я ставлю на 

голосування так, як воно запропоновано. Будь ласка, прошу визначатися! 

Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти - 6, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне!  
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  <---   23 Июля  21 ч 31 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Наступний розділ - поновлення договорів оренди.  

Будь ласка, Прокопіву мікрофон включіть, Володимиру! 

Прокопів В.В.: Шановні колеги, пункт 1-ий, "Про поновлення 

комунальному підприємству “Київський метрополітен” договору оренди 

земельної ділянки", кадастрова справа А-21147. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу! 

Голосування: 

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

Прокопів В.В.: "Про поновлення товариству “ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД “ЗАЛІЗНИЧНИК” договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

цілісного майнового комплексу", кадастрова справа А-21225. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування! 

Голосування: 

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

Прокопів В.В.: "Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю “ДОМЕКО” договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку у пров. Січневому, 7". 

Резніков О.Ю.: Немає заперечень, ставлю на голосування! 

Голосування: 

За - 66, проти  - 7, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення приватному підприємству "Престиж" 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

гімназії на вул. Щербакова, 61-г", справа А-21354. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення комунальному підприємству 

“Київський метрополітен” договору оренди земельних ділянок під 

влаштування базового будівельного майданчика", справа А-21148. 

Резніков О.Ю.: Немає застережень, ставлю на голосування. 

Голосування: 

За - 79, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення кооперативу індивідуальних гаражів 

“АВТОАМАТОР” договору оренди земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування гаражів на вул. Ванди Василевської". Є пропозиція 

підтримати проект рішення за умови поновлення договору оренди 

земельних ділянок на три роки згідно з пунктом 15.2 Порядку надання 

земельних ділянок  
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  <---   23 Июля  21 ч 34 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

у місті Києві.  

Резніков О.Ю.: Застережень інших немає. Із зауваженнями і 

пропозиціями комісії ставлю на голосування. 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення кооперативу індивідуальних гаражів 

“Борщагівський” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування гаражів",  А-19729. Є пропозиція підтримати проект 

рішення за умови поновлення договору оренди земельної ділянки на три 

роки. 

Резніков О.Ю.: Інших пропозицій немає. З пропозицією комісії ставлю 

на голосування. 

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю “Артур” договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування магазину", А-21111. 

Резніков О.Ю.: Немає застережень. Ставлю на голосування. 

Голосування: 

За - 78, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення приватному підприємству 

“ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ВІДОМОСТІ” договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі", А-21186. 

Резніков О.Ю.: Немає застережень. Ставлю на голосування. Прошу! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення колективному підприємству “МАРТІ” 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

тимчасової відкритої автостоянки", А-21033. 

Резніков О.Ю.: Немає застережень. Ставлю на голосування. Прошу! 

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення приватному підприємству 

“ПРОСПЕР” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі адміністративного призначення", А-

19636. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу! 

Голосування: 
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За - 70, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

 

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 37 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Наступне! 

Прокопів В.В.: "Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю “Фірма “Іскра” договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку та 

господарських будівель на вул. Промисловій", кадастрова справа А-20073. 

Резніков О.Ю.: Немає заперечень, ставлю на голосування! 

Голосування: 

За - 68, проти  - 0, утр. - 12. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поновлення фізичній особі - підприємцю 

Набедрику Олегу Михайловичу договору оренди земельних ділянок для 

будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного павільйону-

комплексу на вул. Симиренка, 10-б", кадастрова справа А-11511. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Єскіна, "УДАР-Солідарність"! Олена має 

що сказати! 

Єскіна О.О.: Шановні колеги! Цей торговельний комплекс - це МАФ. 

Тому, я думаю, що це питання варто зняти для погодження з місцевими 

мешканцями і не варто легалізовувати цю споруду. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, мікрофон Прокопіву включіть, 

Володимиру! 

Прокопів В.В.: Шановні колеги! Я пропоную перенести дане питання 

на наступне засідання і прийняти рішення після доповіді депутата Єскіної. 

Резніков О.Ю.: Тобто пропозиція Олени Єскіної підтримана головою 

профільної комісії. Я ставлю на голосування ... У вас інша пропозиція, 

колега Білич? Ні, зараз ми обговорюємо пропозицію щодо перенесення.  

Будь ласка, Біличу включіть мікрофон! 

Білич В.О.: Шановні колеги!  Білич, "УДАР-Солідарність", виборчий 

округ № 42. Ділянка знаходиться в межах мого виборчого округу. 

У мене багато скарг на МАФи, на торговельні павільйоні від 

мешканців, виборців наших, які проживають в цій зоні, у Південній 

Борщагівці. На цю адресу жодної скарги не було. Жолудєва - дуже багато, 

Симиренка, 5, 7, 9 - дуже багато, а на Симиренка, 10-б - не було. Дякую! 

Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло! Є пропозиція голови комісії, точніше, він 

так само підтримав, тому я ставлю на голосування пропозицію ... А це 

фотографія цього МАФу? Нічого собі МАФ! 

Володимир Прокопів, ви нам показали цю будівлю! Знімаємо чи 
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голосуємо?  

Прокопів В.В.: Як зал визначиться. Визначиться  переносити ... 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло, давайте так. Є пропозиція щодо перенесення 

і перевірку доручити. Якщо зал не підтримає цю пропозицію, будемо 

голосувати по суті.  

Хто за пропозицію Олени Єскіної і Володимира Прокопіва щодо 

перенесення, будь ласка, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 24, проти - 3, утр. - 7. Рішення не прийнято. 

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 40 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Ставлю на голосування цей проект рішення так як він  поданий 

суб"єктом подання. Прошу визначатися! Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 9. Рішення прийнято. 

Товариство, переходимо до розділу - про поділ земельних ділянок. 

Продовжуємо. Працюємо. 

Прокопів В.В.: Розділ 9 - про поділ земельних ділянок, пункт 1-й, "Про 

поділ земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю 

«Птахофабрика Київська» на просп. Броварському, 16 км та внесення змін 

до договору оренди земельної ділянки", А-21029. За пропозицією комісії 

доповнити цільове призначення земельної ділянки в пунктах 1 та 2 проекту 

рішення перед словом "обслуговування" словами "експлуатації та" в 

зв"язку із допущеною технічною помилкою. 

Резніков О.Ю.: Товариство, із зауваженнями комісії та її пропозиціями 

ставлю на голосування в зв"язку із відсутністю інших пропозицій. 

Голосування: 

За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято.  

Наступне. 

Прокопів В.В.: "Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 

товариства “Науково-дослідний інститут “Вектор” на вул. Рилєєва, 10а та 

внесення змін до нього", А-21327. За пропозицією комісії та враховуючи 

звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови 

виключення з цільового призначення земельної ділянки, яка передається в 

оренду ТОВ... (нерозбірливо) слово "будівництво", оскільки об"єкт уже 

збудовано, та передачу цієї земельної ділянки в оренду на 25 років.  

Резніков О.Ю.: Товариство, з урахуванням зауважень комісії ставлю на 

голосування цей проект рішення. 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 8. Рішення прийнято. 
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Прокопів В.В.: "Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 

обслуговуючого кооперативу “Коник” у мікрорайоні Чапаєвка та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки", кадастрові справи А-21623 та 

Д-7073.  

Резніков О.Ю.: Немає заперечень. Ставлю на голосування.  

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 

садово-дачного товариства “СТАДНЕ” для ведення колективного 

садівництва в мікрорайоні Осокорки, передача громадянам, членам 

обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства “СТАДНЕ”, у 

приватну власність земельних ділянок для ведення колективного 

садівництва у Дарницькому районі міста Києва",  

  

  

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 43 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

кадастрова справа А-21359. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гриценко Олексій, "Громадянська позиція", 

з цього приводу просить слово!  

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція".  

Мабуть, не дочекалися громадяни, які висловлювали зауваження 

стосовно саме цього ... (нерозбірливо). Були в кулуарах і підходили, 

просили це питання не підтримувати. Я думаю, до багатьох депутатів це 

було. Можливо, варто це питання відкласти і розібратись у ньому. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Єскіна, "УДАР-Солідарність"! Олено, 

телефон вимкни! 

Єскіна О.О.: Шановні колеги! Ми виїжджали з пані Вікторією 

Кустовою обстежувати цей кооператив. Там дійсно є ділянки, які 

розташовані на березі, але зараз, скоріше за все, ці ділянки не виносяться. 

Там є дійсно порушення чинного Водного та Земельного кодексів. І я 

прошу надати протокольне доручення зобов"язати Департамент 

благоустрою здійснити комплексну перевірку і примусити власника 

виконувати чинне законодавство. Ті ділянки, які загубили цю смугу, зараз 

не виносяться, звісно, що інші не повинні страждати. Але це питання 

повинно  бути врегульоване у відповідності з чинним законодавством. 

Взяти бульдозер і пройтися по прибережній смузі, і зобов"язати 

кооперативи і Департамент благоустрою. Я прошу озвучити це доручення! 

Резніков О.Ю.: Товариство, пропозицій немає, ставлю на голосування. 

Прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 
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За - 67, проти  - 1, утр. - 7. Рішення прийнято. 

Наступне питання, будь ласка! Я не можу давати департаменту 

завозити бульдозери, доручення, і так далі. Напишіть звернення! Будь 

ласка, я даю протокольне доручення, коли я впевнений, що воно має 

юридичну силу. У даному випадку ця пропозиція мною не сприймається, 

пані Олено, при всій повазі! 

Будь ласка, доповідайте! Володимиру Прокопіву включіть мікрофон! 

Прокопів В.В.: Колеги, розділ 10-ий - про відмову у наданні дозволів. 

Пропонується відмовити громадянці Алфімовій Надії Григорівні у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, справа  А-21365.  

Резніков О.Ю.: Странніков, з цього приводу, Андрію Миколайовичу? 

Товариство, інших пропозицій немає, ставлю на голосування цей 

проект рішення. Прошу визначатись! 

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 46 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Голосування: 

За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Товариство, ми обговорюємо питання порядку денного і де ідеї є по 

благоустрою щось зробити, будь ласка, в черговості пропонуйте в проекті 

рішення. Давайте не забирати час один у одного. Рухаємось далі. 

Прокопів В.В.: Розділ 11 - внесення змін.  

"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 10.12.2014 

№ 657/657 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок кооперативу по будівництву та 

експлуатації індивідуальних гаражів “КРОНШТАДТ” на вул. Василя 

Степанченка, 4 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування гаражів”, А-21528. Проект рішення підготовлений в 

зв"язку із технічною помилкою.  

Резніков О.Ю.: Товариство, немає заперечень проти виправлення 

технічних помилок. Ставлю на голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 81, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23.06.2011 № 331/5718 "Про передачу підприємству "МакДональдз 

Юкрейн ЛТД" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

ресторану швидкого обслуговування на вул. Мельникова, 3", А-21364. 

Резніков О.Ю.: Немає заперечень. Ставлю на голосування.  

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 
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Прокопів В.В.: "Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки №63-6-00086", кадастрова справа А-21363. Є пропозиція 

підтримати проект рішення за умови виключення з проекту рішення 

пункту 1, оскільки рішення Київської міської ради вже виконано. 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає заперечень. Ставлю на голосування 

із зауваженнями комісії! 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 10. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок №№91-6-00689, 91-6-00690, 91-6-00691", А-21273. Є пропозиція 

спільна комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

підтримати проект рішення за умови викладення абзацу 2-го  

  

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 49 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

пункту 1 в такій редакції: "Пункт 4.2. Річна орендна плата за земельну 

ділянку встановлюється в розмірі відповідно до нормативно визначених 

ставок, встановлених рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 "Про 

бюджет міста Києва на 2015 рік". Обчислення розміру орендної плати на 

земельну ділянку здійснюється з урахуванням цільового призначення та 

коефіцієнтів індексації, визначених законодавством".  

Резніков О.Ю.: Товариство, з урахуванням пропозиції комісії ставлю на 

голосування. Прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Прокопів В.В.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 09.10.2014 №300/300 “Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОФІСНИЙ ЦЕНТР “ПОЗНЯКИ” земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративної 

будівлі", Д-7077. За пропозицією комісії підтримати проект рішення за 

умови виключення з проекту рішення пункту 2-го. 

Резніков О.Ю.: З пропозиціями комісії ставлю на голосування.  

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Перед тим, як ми перейдемо до розгляду розділу припинення 

договорів, Тетяна Іванівна готуйтеся, там ваше питання так само буде 

запропоноване.  

Я прошу згоди пленарного засідання, депутатського корпусу, оскільки 

зараз за одинадцять десята, ми домовилися працювати до 22-ї. Тут 

залишилося буквально трохи питань порядку денного плюс ті, що 
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перенесли в фінал. Я на запитання депутатів: "Продлевать будете?" 

пропозицію вношу таки продовжити роботу, щоб ми сьогодні завершили, 

тоді завтра не буде потреби збиратися на пленарне засідання.  

Прошу сесійну залу погодитися продовжити роботу до 23-ї години, або 

якщо ми раніше вкладемося... До завершення розгляду питань порядку 

денного. Така згода буде?  

Ставлю на голосування пропозицію продовжити сьогодні роботу 

пленарного засідання до завершення розгляду всіх питань порядку 

денного. Ставлю на голосування цю пропозицію Прохання підтримати! 

Голосування: 

За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Дякую за розуміння! 

Припинення договору оренди, розділ... Будь ласка, Володимир 

Володимирович, доповідайте! 

Прокопів В.В.: "Про припинення договору оренди земельної ділянки 

на вул. Сімферопольській, 13-а", А-21345.  

Резніков О.Ю.: Товариство, застережень немає? Ставлю на 

голосування! Прошу, визначаємось! Олено, ми вас втрачаємо! 

Голосування: 

 

   

   

  <---   23 Июля  21 ч 52 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

За - 78, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Тетяна Іванівна Меліхова доповідає питання порядку денного, внесене 

як невідкладне, стосовно компанії "ПАЛАРЄ", вулиця Овруцька, 27. 

Прошу, включіть мікрофон Меліховій Тетяні Іванівні! Зараз Меліхова 

Тетяна Іванівна доповідає. У цьому ж розділі у неї є проект рішення. Будь 

ласка, Тетяна Іванівна! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про припинення договору оренди земельної ділянки від 

26.09.2007 №91-6-00706, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю “ПАЛАРЄ” для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлово-офісного будинку з соціальною 

сферою на вул.Овруцькій, 27 у Шевченківському районі". 

Якщо б вам показали гарний такий... 

Резніков О.Ю.: Колеги, ну що ви масово покидаєте зал? Зараз не буде 

кому голосувати! По черзі робіть це, будь ласка! 

Меліхова Т.І.: То ви би побачили, що це дитячий майданчик, 

спортивний майданчик. Договір оренди закінчився у вересні 2012 року. За 

три роки нічого не побудовано, тому є всі підстави рахувати, що договір 
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оренди припинений. Громадській супротив, особисто даже до мене писали 

вже, мабуть, на протязі п"яти років. Пропоную проголосувати "за"! 

Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає, ставлю на голосування 

цей проект рішення! Прошу, визначаємось! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято.  

Зміна виду використання земельної ділянки, Поліщук Олексій 

Григорович! Прокопів? А, Левада доповідає? Прошу, будь ласка, щодо 

"РАСМУС", товариства.  

Включіть мікрофон Леваді! 

Левада С.Я.: Шановні колеги, розділ 15-ий (в порядку денному розділ 

13-ий) про зміну виду використання земельної ділянки.  

"Про зміну виду використання земельної ділянки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РАСМУС” для будівництва та 

експлуатації офісно-житлового комплексу з блоком соціально-громадського 

призначення та паркінгом на просп. Перемоги, 5-6 (в порядку денному 

просп. Перемоги, 5-б) в Шевченківському районі м. Києва", (А-21623) (в 

порядку денному А-21624).  

Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає, ставлю на голосування. 

Прошу визначатись! 

  

 

   

  <---   23 Июля  21 ч 55 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 

За - 60, проти - 0, утр. - 4. Рішення не прийнято. 

Левада С.Я.: Шановні колеги! Я прошу повернутися до... 

Резніков О.Ю.: Зупиніться, чекайте! Мені підказують, що коли ви 

читали, там не 5 6, а 5-б, по-перше, адреса.  

Рішення не  прийнято. Чи є в когось пропозиції?  

Є, будь ласка, включіть мікрофон, Людмила... 

Левада С.Я.: Я попрошу... Тому що тут була помилка... 

Резніков О.Ю.: Ще раз. У вас є знання Регламенту. Ви вже навчені.  

Є пропозиції? Будь ласка, включіть Костенко Людмилі мікрофон! 

Костенко Л.В.: Дякую, шановна громада, депутати. Я розумію, але в 

нас картка не спрацювала в Лапшова. 

Резніков О.Ю.: Ну, яка пропозиція?  

Костенко Л.В.: Просимо повернутися до голосування! Дякую! 

Резніков О.Ю: Дякую за розуміння! Ставлю на голосування 

пропозицію згідно з Регламентом щодо повернення до розгляду питання 

порядку денного, яке стосується пункту 2-го розділу 13, правильно я 

розумію? "Фірма "Укрторг"? Так? Чи "Расмус"? Це по "Расмусу"!  
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Будь ласка, хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання 

порядку денного? Один раз ми це можемо згідно з Регламентом зробити, 

прошу визначатися! Пропозиція депутата Костенко.  

Голосування: 

За - 68, проти - 2, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Будь ласка, переходимо до обговорення. Які є пропозиції, запитання, 

зауваження, застереження? Можемо ставити на голосування? Ставлю на 

голосування цей проект рішення щодо зміни виду використання земельної 

ділянки відповідно товариству "Расмус", прошу визначатися! 

Голосування: 

За - 72, проти - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Наступне, Сергій Левада, чи Прокопів доповідає, Володимир?  

Прошу, Володимир Прокопів! "Фірма "Укрторг", прошу! 

Прокопів В.В.: Пункт 2-й, "Про зміну виду використання та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІРМА УКРТОРГ” на вул. 

Академіка Глушкова, 9-б у Голосіївському районі  м. Києва", А-21629. 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає застережень? Прошу! Ставлю на 

голосування! Прошу визначатися!  

 

 

 

 <---   23 Июля  21 ч 58 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 

За - 70, проти  - 0, утр. - 8. Рішення прийнято. 

Розділ розірвання договорів оренди. Доповідає Странніков питання, 

яке було проголосоване як невідкладне і включене до цього розділу. Будь 

ласка, Андрій Миколайович, щодо вулиці Юрія Шумського! 

Странніков А.М.: Дякую! Шановні колеги! Вам надано проект рішення 

Київської міської ради "Про розірвання договорів оренди з ТОВ 

"Аквапарк" та надання дозволу на розробку проекту відведення Київській 

міській школі вищої спортивної майстерності та комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району". 

Історія цієї ділянки багатьом із вас відома. В 2003 році вже ця ділянка 

була надана товариству з обмеженою відповідальністю "Аквапарк", яке 

зобов"язувалось побудувати житло і побудувати об"єкти спортивної 

рекреації. Оскільки житло було побудовано, а від спортивної рекреації 

забудовник відмовився і захотів там побудувати ще один об"єкт житловий 

саме, він зустрів величезний опір мешканців. Таким чином, зробивши 

декілька спроб зайти на цю земельну ділянку, забудовник так і не зміг 

нічого зробити і протягом тривалого часу ця ділянка перебуває в 

захаращеному стані, в запущеному вигляді.  
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Тому пропонується цим рішенням розірвати договір оренди, надати 

дозвіл на розробку проекту відведення Київській міській школі вищої 

спортивної майстерності для будівництва стадіону, а другу земельну 

ділянку передати під створення парку з однією з потенційних назв Парк 

імені Віктора Цоя, оскільки саме поруч із цим місцем знімався фільм 

"Кінець канікул", де Цой відігравав головну роль.  

Тому є пропозиція підтримати даний проект рішення та подарувати 

березняківцям, 50-тисячному масиву наших киян, цей такий великий 

подарунок, який вони давно чекають. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гриценко Олексій, "Громадянська позиція"! 

З цього приводу записались, я так розумію? Будь ласка! 

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція". 

Що було зроблено, крім того, щоб запропонувати договір оренди, тобто 

забудовник побудував житло, не зробив те, що мав зробити. Соціальне 

питання - що з забудовником зроблено, чи передано справи кудись 

стосовно невиконання ним обов"язків  і так далі, зобов"язань? 

Странніков А.М.: Ще раз пояснюю, ділянка відводилася під 

будівництво житла та соціальних об"єктів. На одній ділянці було 

побудовано житло, а там, де мали бути збудовані соціальні об"єкти, були 

внесені відповідні зміни в проект і таким чином було скориговано проект і 

там мало бути побудовано нове житло.  

Таким чином самовідповідальність забудовника - це розірвання 

договору земельної ділянки і передача її громаді саме під будівництво 

спортивних об"єктів.  

Резніков О.Ю.: Зрозуміло, відповідь прозвучала. Такий вид 

відповідальності бачить суб"єкт подання. Якщо в кого є пропозиції до 

іншої відповідальності притягнути, можемо вносити.  

Товариство! Є пропозиція ставити  на голосування. 

 

   

 

  <---   23 Июля  22 ч 01 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

Проект зрозумілий. Будь ласка, прошу визначатися!  

Голосування: 

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

Наступне доповідає, я так розумію, Меліхова Тетяна Іванівна. Будь 

ласка, "Сетінвестгруп". Правильно? Будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 05.03.2010 

№ 75-6-00486, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю “Сетінвестгруп” на підставі рішення, прошу 
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зважити, 2007 року та на виконання рішення Господарського суду". Договір 

оренди в 10-му році, рішення в 2007 році. Нічого не побудовано протягом 

трьох років. Є всі підстави розірвати договір оренди і є звернення 

громадян. Є пропозиція поставити на голосування і підтримати зазначений 

проект рішення. 

Резніков О.Ю.: Колеги Горбунов, Гриценко... Чи можемо ми 

переходити до голосування?  

Товариство, ставлю на голосування. Прошу, без обговорення є 

пропозиція. Ми довіряємо роботі комісії. Прошу! 

Голосування: 

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

Тетяна Іванівна, продовжуйте, будь ласка! Наступне питання.  

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Як невідкладне внесено на розгляд 

засідання Київради питання "Про розірвання договору оренди земельної 

ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством 

"Торговельний універсал" від 16.07.07 року №75-6-00351 на підставі 

рішення Київської міської ради від 24.05.07 року №537/1119". Ви бачите на 

екрані, що це як зона відпочинку. Там є лави. Це житловий будинок. Між 

житловим будинком і торговельним комплексом... 

Резніков О.Ю.: Тетяна Іванівна... 

Меліхова Т.І.: Мажоритарний депутат звертається... 

Резніков О.Ю.: Тетяна Іванівна, ви вже всіх переконали. Вірте мені. Я 

ось бачу по залу, всі дуже хочуть підтримати ваш проект рішення.  

Будь ласка! А ми з вами їм перешкоджаємо. Хто за те, щоб  підтримати 

цей проект рішення, прошу визначатися шляхом голосування! 

 

  

 

 

  <---   23 Июля  22 ч 04 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Три питання, які ми перенесли в кінець розділу, земельні... та 

землекористування. Будь ласка, 8-ме, 9-те, 10-те, якщо я не помиляюся, з 

розділу надання. Будь ласка, Труханів острів. Переходимо до дискусії. 

Прошу, доповідає Володимир Прокопів! Будь ласка, включіть 

мікрофон! 

Прокопів В.В.: Шановний головуючий! Шановні колеги! Я сподіваюся 

по цих питаннях ми будемо мати так же саме одноголосну підтримку залу.  

Пункт 8-й... Колеги, я прошу звернути увагу, бо важливі речі, на 

цільові призначення, з якими відводяться дані земельні ділянки.  

Пункт 8-й, "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
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“БУДІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на Парковій дорозі, 3 

(літера “М”)", Д-3371. Хочу поінформувати членів комісії, депутатів, що 

було спільне виїзне засідання членів земельної комісії, а також членів 

тимчасової комісії по тому, що відбувається на Трухановому острові. Був 

наш спільний туди виїзд. Ми були на території і всі могли переконатися в 

тому, що 80% даного майнового комплексу забудовані об"єктами 

спортивної інфраструктури, а саме: футбольним полем, тенісними кортами 

та іншими об"єктами.  

Є розуміння того... Були зауваження слушні в колег щодо того, що 

Труханів острів, повинна бути єдина концепція його розвитку. І даним 

підприємствам не можна надавати в оренду на 25 років ці земельні ділянки.  

Представники підприємства почули зауваження комісії і ми маємо від 

них листи з проханням скоригувати термін оренди з 25 років на 5 років, а 

також скоригувати проекти рішень і в них вказати про обов"язкове 

забезпечення доступу для киян до води, а також про надання можливості 

спортивним організаціям здійснювати тренування на їхній базі.  

Такі листи і такий договір між замовником і Федерацією карате 

України ми... кіокушинкай України, ми маємо в наявності. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Записалися для обговорення Меліхова, Семененко, 

Гресь, Гриценко, Костенко, Кутняк. Прошу, працюємо!   

   

 

 

 

  <---   23 Июля  22 ч 07 м 39 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 

Меліхова Тетяна Іванівна, будь ласка! 

Меліхова Т.І.: Шановні колеги! Позиція фракції "Батьківщина" не 

поспішати з роздачею землі на Трухановому острові, тим більше, що 

працює тимчасова контрольна комісія. Нічого не заважає нам повернутися 

до цього питання після закінчення роботи комісії, це перше. 

Друге, даже якщо питання йде про експлуатацію, то можна територію 

цю зменшити, тому що берегова смуга, ви бачите, як йде межа. Ми бачили 

на картинці, що вона дуже в воду заходить.  

Про виконання якого Земельного кодексу може йти мова? Тому 

пропозиція сьогодні не визначатись з цього приводу і перенести на  

слідуюче пленарне засідання після закінчення роботи тимчасової 

контрольної комісії по перевірці ситуації на Трухановому острові. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Семененко Олександр, "Свобода"! 

Семененко О.А.: Олександр Семененко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 
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Якась дивна ситуація виходить. Буквально на останньому засіданні 

сесії Київської міської ради ми створили тимчасову контрольну комісію, 

яка перевіряє саме Труханів острів, і виноситься три питання. Тобто якось 

незрозуміло? Або цю комісію створили для того, щоб вона легалізувала, 

скажімо так, подібні об"єкти, або, умовно кажучи, сесія просто повністю 

показує свою зневагу до даної тимчасової контрольної комісії, давши їй 

повноваження, і тим самим показує на наступні сесії три таких одіозних 

питання, що ми абсолютно не звертаємо увагу на ваші пропозиції, на вашу 

роботу, на вашу перспективну роботу, а приймаємо собі ті рішення, які ми 

вважаємо за потрібне. 

І якщо подивитись на даний об"єкт, то зрозуміло, що  80 кв. м, це така 

дуже слабенька підстава для того, щоб відводити, скажімо так, в оренду 

2,417 кв. м.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, коментар! Суб"єкт подання, голова комісії, 

будь ласка, прошу! Включіть мікрофон Прокопіву! 

Прокопів В.В.: До шановного колеги, який задає дійсно дуже слушні 

питання, для цього комісія отримала ці повноваження, для цього. Вона 

виїжджала на місце для того, щоб побачити, що дійсно там невелике 

нерухоме майно, але яке, замовник має на нього свідоцтво на право 

власності. Вся решта територія даного майнового комплексу забудована 

об"єктами спортивної інфраструктури.  

Інше, про що важливо сказати, щодо повноважень комісії, були 

зауваження в комісії певні і вони всі враховані. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Продовжуємо! Будь ласка, Марк Гресь, "Радикальна 

партія"! 

Гресь М.В.: Ви знаєте, я останнім часом в Києві дуже боюсь слова 

"спорт", бо в нас слово "спорт" - це, як правило, 

 

   

 

  <---   23 Июля  22 ч 10 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

не тільки тітушки, а це спортивний покер, гольф, дівчатка-чирлідери. 

Залиште киянам хоч щось безкоштовно. Так, це один з об"єктів - острів, 

був тим місцем, куди можна було прийти та просто посидіти голими 

сідницями там на траві. Залиште хоч щось безкоштовне! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Володимир Прокопів щодо дівчат і голих 

сідниць. Прошу! 

Прокопів В.В.: Пане Марку, я не знаю як щодо дівчат і голих сідниць - 

слабо в цьому розбираюся, на жаль, але можу сказати, що дане 

підприємство з 92-го року підтримує Федерацію кіокушинкай-карате. За 

підтримки цього підприємства наші спортсмени-кияни вигравали 

європейську і світову першість. І на даний момент дана федерація має 
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можливість тренуватися на цій спортивно-оздоровчій базі цілком 

безкоштовно, більше того, роблять це вже, не зараз, перед 

землевідведенням, а роблять це вже більше 20 років. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гриценко Олексій, "Громадянська позиція". 

Прошу дуже! 

Гриценко О.А.: Олексій Гриценко, "Громадянська позиція". Від 

фракції, будь ласка! Шановні колеги! Дійсно був виїзд на Труханів острів, 

тому що виносилося це питання значно раніше, до створення тимчасової 

комісії проходило земельну комісію і всі інші.  

Що я особисто там побачив? Побачив будиночок немаленький, 

дерев"яний. Хтось там навіть пошуткував, що це хока, майже біля води. 

Побачив одну споруду, в якій бар та більярд. Побачив басейн, явно не 

спортивний, можете подивитися, якщо фото зараз вивести, ви побачите 

його форму, це розважальний басейн просто. 

Дійсно, є одне поле для міні-футболу і є для великого тенісу так само 

майданчик. Але в Кончі-Заспі багато так людей роблять для себе, щоб там 

жити. Тобто... І є забор, який зараз взагалі заважає людям пройти будь-яким 

чином до води.  

Зараз об"єкт використовується: а) не за призначенням, бо там просто 

реально житловий будинок гарний; б) цей об"єкт порушує певні норми 

законодавства.  

Говорити про прийняття рішення про надання договору передачі цієї 

земельної ділянки неможливо зараз, тому що не устранены недоліки, які 

порушують законодавство. Після цього можна тільки починати розмову 

стосовно цього. Поки зараз там є порушення і люди не мають 

 

   

  <---   23 Июля  22 ч 13 м 39 с  ----   Другий   ---> 

   

 

загального доступу до цього, ми не можемо приймати рішення. Я 

застерігаю всіх від голосування сьогодні стосовно цього об"єкта і прошу 

перенести розгляд цього питання, поки не будуть устранены недоліки. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Володимир Прокопів, будь ласка, стосовно 

пропозиції перенесення цього питання, в тому числі! 

Прокопів В.В.: Шановний Олексію Юрійовичу! Я буду просити колег 

підтримати цей проект рішення за умови внесення коректування: а) 

терміну оренди: з 25 років довгострокової оренди - на короткострокову 

оренду на 5 років, а також обов"язково занесення до проекту рішення 

наступних пунктів: без можливості спортивним організаціям безоплатно 

здійснювати тренування на території цього спортивного комплексу, а також 

забезпечення безперешкодного доступу до води для всіх мешканців. 



224 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Пропозиція буде зрозуміла. 

Будь ласка, Костенко Людмила, "Радикальна партія", прошу! 

Костенко Л.В.: Дуже дякую! Я теж прошу всіх, будь ласка, не 

поспішати з Трухановим островом. І закликаю всіх, якщо це спорт, давайте 

проведемо постійну комісію сім"ї, молоді та спорту, вона не пройдена, 

тому це вже порушення Регламенту. Давайте на доопрацювання!  

Резніков О.Ю.: Ваші уста та Даниленку у вуха, а його немає! 

Пропозиція зрозуміла, буду ставити її в тому числі на голосування. 

Кутняк Святослав, "Свобода", прошу! 

Кутняк С.В.: Шановні колеги, шановна більшість! Прохання 

дослухатись до меншості, тому що ми зараз всі виступаємо якраз за 

перенесення цього рішення. Ви розумієте, ми створили тимчасову якраз 

комісію, яка зараз і займається розглядом питань Труханова острова, 

незаконних там будов. Давайте почекаємо, давайте послухаємо їхні 

висловлення. До чого це, така спєшка? Навіщо тут зараз поспішати? 

Місяць, два нічого не зміниться. Будемо відверті. Але ми зараз йдемо, як 

локомотив, що треба зараз за це проголосувати, треба, треба!  

Плюс, ну будемо відверті, товариство, давайте казати правду киянам. 

Хто вважає, що на Трухановому острові одні маєтки, які суто спортивного 

або рекреаційного значення? Да, ні! Згідно з Генеральним планом-2020 

взагалі на Трухановому острові нічого не повинно будуватись. Але де-

факто там багато будов, які не відповідають призначенню Труханового 

острова, і є порушення 89 статті Водного кодексу і інших статей 

Земельного кодексу також. Тому давайте все-таки розбиратись, не треба 

поспішати, бо знову будемо мати незаконні маєтки, які згодом, дай Боже, 

ми звідти винесемо.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Володимир Прокопів, коментар з приводу 

виступу! Включіть мікрофон Прокопіву! 

Прокопів В.В.:  Шановні колеги, шановні депутати! Ми маємо з вами 

вже якусь тривалу співпрацю і знаєте, що ми 
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чуємо вас, в тому числі готові йти на компроміси, коли ситуація 

критична. 

В даному випадку є ряд речей, на які я прошу звернути свою увагу і 

змінити позицію. 
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Перше, робити вигляд, що проблеми не існує і там вільна земельна 

ділянка, ми не можемо. Ми, на даний момент є спортивно-оздоровчий 

комплекс. Вони не мають можливості сплачувати кошти. Я перепрошую, 

колеги, дослухайте, це важливо! На даний момент дана земельна ділянка 

інвентаризується за ними протягом 20-ти років. Жодних маєтків за цей час 

там не з"явилось. Натомість там здійснює тренування федерація обласна, 

спортивна. Це перше. 

Друге, вони протягом всього цього часу сплачують плату як податок за 

користування землею в розмірі 1% від нормативної грошової оцінки. У 

випадку заключення договору оренди вони будуть сплачувати мінімум 

4,5% до міського бюджету, а мова йде про кошти, більше мільйона гривень. 

Тому є пропозиція дослухатись до цих аргументів і підтримати цей проект 

рішення з внесеними мною правками. Прошу підвести риску і визначатись! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Якщо є пропозиція щодо підведення 

риски, і ми будемо це голосувати, Володимир Дмитрович, я знаю 

Регламент, не кричіть! Ви дослухайте спочатку!  

Нагадую всім вимоги Регламенту, навіть якщо ми проголосуємо 

підведення риски, обов"язково кожному представнику від фракції, яка не 

виступала, забезпечу виступ гарантований за Регламентом. 

Є пропозиція підвести риску. Я прошу всі фракції, які не скористались 

своїм правом на виступ, підготуватись до виступу! Хто за те, щоб підвести 

риску, дати виступити фракціям і після того голосувати, прошу 

визначатись! Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

За - 67, проти  - 11, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Будь ласка, прошу фракції, які хочуть скористатись своїм правом на 

гарантований виступ, записатись! 

Будь ласка, Володимир Бондаренко, від фракції "Батьківщина"! Будь 

ласка! 

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

Шановні друзі! Біля 15-ти років я очолював Федерацію академічного 

веслування. І можу вам сказати, що Матвіївська затока, Труханів острів, 

взагалі острова, які знаходяться в центрі Києва, це є прекрасне середовище 

дійсно для занять водними видами спорту. Сучасні вимоги до цих видів 

спорту передбачають рух супровідних деяких елементів по смузі 

прибереговій. Ви дивитесь, 
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що сьогодні на воду виходять прямо звідти ті, хто вже там тренуються, 

кажуть, давно. Це приватна, особиста власність якоїсь людини, нам про це 
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не кажуть.  

Тому ті, хто сьогодні проголосує за дерибан Труханова острова, їх 

прізвища повинні бути опубліковані в міській пресі, щоб кияни знали, за 

вказівкою яких політичних сил, які відстоюють сьогодні розбір шматками 

Труханового острова. Вибачте, це не просте питання, це не якийсь кусок 

території звичайної, це те, що належить нам усім, всій Україні, всьому 

Києву. Тому беріть на себе політичну відповідальність, а не тільки тут 

обходьте різними маневрами ті питання, які не можна обходити. Дякую за 

увагу! 

Резніков О.Ю.: Дякую, чи є ще представники фракцій, які не 

скористалися... 

Будь ласка, Харченко від фракції хоче виступити, так я розумію? 

Будь ласка, від "УДАР-Солідарність" гарантований виступ, депутат 

Харченко.  

Харченко О.В.: Депутат Харченко, депутат-мажоритарник 

Дніпровського району. Ви знаєте, колеги, коли це питання розглядалося на 

комісії, чому я голосував  за, яка аргументація, повторюся зараз. 

Дійсно нам у спадок дісталася складна ситуація із 

землекористуванням, містобудуванням у Києві. Це правда! Ці всі питання, 

застереження, про які говорить багато хто, дійсно мають місце. Проте, як 

юрист, давайте відокремимо два питання.  Перше, вони хочуть отримати і 

подали під експлуатацію. Що це значить? Що ми згідно із законом 

зобов"язані під нерухомим майном, яке введено в експлуатацію, їм 

передати. До чого це приведе? Сьогодні вони платять 1%, а так вони будуть 

платити за землі рекреації 8%. Це близько 800 тис. грн. 

Друге. Якщо в нас працює тимчасова контрольна комісія, вона має 

право ставити питання щодо скасування безпосередньо права власності, 

щодо знесення цих об"єктів і так далі. Але поки це буде тривати, нехай 

вони собі платять велику орендну плату. Тому я жодних проблем не бачу в 

тому, щоб ми проголосували, щоб вони сплачували в 8 разів більше до 

міського бюджету. Цільове призначення лише під експлуатацію. Ні 

побудувати, ні реконструювати, нічого вони не зможуть.  

Тому, якщо відкинути популізм і, скажімо, голі звинувачення, ситуація 

наступна: нехай платять в 8 разів більше, тимчасова контрольна комісія 

нехай працює. Якщо будуть виявлені підстави скасування права власності, 

я перший, хто буде голосувати за скасування права власності і через рік чи 

через два, коли ми вийдемо на це питання, це проголосуємо, або суд 

прийме рішення. Я вважаю, що треба підтримати рішення, хай 

поповнюють міський бюджет. Тим більше, якщо це там приватна земля.  

Резніков О.Ю.: Товариство, чи є фракції, які не  
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виступали і хочуть скористатись своїм гарантованим правом на 

виступ? Немає. Тоді ... Ваша фракція виступала! Марк, а ви не голова 

фракції? Хорошо! Будь ласка, немає питань! Погоджуюсь!  

Будь ласка, від фракції "Радикальної" Євгеній Місюренко 

скористається правом гарантованим на виступ. Будь ласка, дайте слово 

Євгенію Місюренку! 

Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальної партії 

Олега Ляшка". 

Щодо легалізації, давайте, мабуть, будемо починати легалізувати і 

ракові пухлини замість того, щоб боротись. Тепер, я звертаюсь до киян! Ви 

зараз бачите, як мегафракція хоче легалізувати майно на Трухановому 

острові. І від мене особисто, від нашої фракції принципова буде позиція, 

ми не будемо за це голосувати, також закликаємо всіх інших. Результати 

голосувань ми покажемо і в засобах масової інформації і також будемо 

пропонувати в газеті "Хрещатик".  

А від мене, Олексію Юрійовичу, прохання - направити це питання в 

ТКК по Трухановому острові, а також на постійну комісію молоді та 

спорту, щоб більш детально вивчили і дали оцінку. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Дякую! Товариство, інших виступів від фракцій немає. 

Значить, тоді ставлю на голосування пропозицію в порядку черговості з 

уточненнями голови комісії щодо скорочення терміну передачі. Володимир 

Прокопів, ви мене чуєте, поправляйте! Скорочення терміну і зобов"язання 

безкоштовного користування тими спортивними ... і я так розумію, 

відкрити доступ до води і забезпечити прибирання паркану. Саме з цими 

правками, які озвучив голова профільної земельної комісії, ставлю на 

голосування цей проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 67, проти  - 12, утр. - 0. рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне питання порядку денного доповідає Володимир 

Прокопів. Будь ласка!  

(Шум у залі). 

Резніков О.Ю.: Будете доповідати, чи ми робимо технічну перерву? 

(Шум у залі). 

Резніков О.Ю.: Доповідайте! 

Прокопів В.В.: Ще раз, колеги, хочу, щоб ви почули! (Шум у залі). 
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Прокопів В.В.: Олексію Юрійовичу, оголосіть перерву! Я думаю, що це 

зараз передвиборча агітація закінчиться! Я ще раз попробую киянам 

пояснити, колегам, що за ситуація.  

Резніков О.Ю.: Ми завтра продовжуємо роботу чи ми закриваємо 

пленарне засідання? І всі питання, які були нерозглянуті, ми включаємо... 

(шум у залі). 

Шановні колеги! У зв"язку з тим, що зал змучений, я оголошую 

пленарне засідання завершеним! Всі питання, які не були розглянуті в 

порядку денному, будуть включені відповідно на наступне пленарне 

засідання. 

З зали: Ганьба! 

Резніков О.Ю.: На цьому пленарне засідання оголошується закритим! 

Всім дякую! Прошу виконати Державним Гімн України!  

(Звучить Державний Гімн України). 
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З зали: Слава Україні! 

Резніков О.Ю.: Героям слава!  

Товариство! Нагадую, завтра о 10-ій годині урочиста подія. Ми 

відсвятковуємо завтра 25 років підняття Державного прапора саме в 

Київській міській раді, запрошую всіх! Будь ласка, приходьте, я вас буду 

радий всіх бачити! Дякую всім за плідну роботу! 
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