
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

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

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

Протокол № 6

засідання постійної комісії Київради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 02.09.2014 14-00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №514, 5-й поверх

Присутні:

Прокопів В.В. - голова постійної комісії,
головуючий;

Левада С.Я - перший заступник голови постійної 
комісії;

Шилюк П.С. заступник голови постійної комісії 
(з загальних питань);

Дворніков В.М. заступник голови постійної комісії 
(з питань землекористування);

Микитась М.В. заступник голови постійної комісії 
(з питань містобудування та 
архітектури)',

Гордон Д.І. р постійної комісії;
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Баленко І.М., Безпалий О.І., - члени постійної комісії.
Кустова В.В., Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І., Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г., Найдьонов О.В.,
Непоп В.І., Семененко O.A.,
Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І.

Запрошені:

Вовченко O.JI. 
Андреев A.C. 
Опадчий І.M. 
Кримчак С.О. 
Ясинський Г.І. 
Грановський О.М. 
Макаренко М.В.

Поліщук О.Г.

- депутати Київради;

- в.о. директора Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київради 
(КМДА);

Вавриш A.B. в.о. заступника директора Департаменту 
містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (КМДА);

Державін В.В. начальник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської 
ради;

С лончак В.В. представник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської 
ради;

Олексієнко І.С.
заступник голови ОСН «Комітет ради 
житлового масиву Виноградар, 
представник координаційної ради ГНО 
«Київське Віче»;

Прохоренко С.Д.



Бойко О.В. - директор КП «Позняки-Інвест-УКБ»;
З

Олійник В.І. представник ПАТ «Фармак»;

Г атунок А.Г. представник Г оловного управління
Міністерства внутрішніх справ України в 
місті Києві;

Пархоменко О.М. - головний інженер ТОВ «Столичний Цум»;

Николишин С.В. - зам. директора ТОВ «Столичний Цум»;

ф Жилик Л.Д. начальник управління перспективного 
розвитку та координації будівництва 
(КМДА);

Андрійшина Т.М. - питання відміни ТОВ «Женсан»;

Бритько О.М. питання незаконної забудови на 
Севастопольській площі;

Сіденко О.Г. - громадянка по справі А-13 07;

АгеєваВ.В. голова ГК «За збереження Біличанського 
лісу»;

Чепурко Л.П. 
Нефедова Т.О.

- представники громадськості;

Мажорина С.В. - газета КМР «Хрещатик»;

Ткаченко С.М.,
Кайдашева В.М.
Бершова О.В., Гладун С.В., 
Мюллер Н.В.,

члени ініціативної групи потерпілих від 
діяльності «Еліта-Центр»;



Кобєлєв В.І. засновник Благодійного Фонду Майбутнє 
Батьківщини;

Тугай Ю.О. 
ГуйдаВ.В.

Єскіна О.О. 
Новіков І.П.

- представники ПП «Київземресурс»;

- представники координаційної ради ГНО 
«Київське Віче»;

Пількевич А.О. помічник депутата Київської міської ради 
Столара В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування
02.09.2014

1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (державні 
установи та комунальні підприємства) - матеріали додаються.

К-22249

1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні 
особи/фізичні особи) - матеріали додаються.

К-20751 К-22198 К-21773 К-21276 К-22699 К-19545 К-22244
К-21877 К-20132 К-22145 К-22610 К-22307 К-20945 К-20904
К-22122 К-22676

1.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
{громадяни) - матеріали додаються.

К-21253 К-21886 К-20508 К-19570 К-20974 К-22126 К-22213
К-22003 К-20507 К-20701 К-19783 К-21026 К-20970 К-22036
К-19809 К-19735 К-20262 К-19859 К-20969 К-20509 К-20704
К-21010 К-21009 К-20898 К-19566 К-20222 К-20223 К-21575
К-21120 К-22110 К-21576 К-20599



2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

2.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (державні установи та комунальні підприємства) - 
матеріали додаються.

К-21391 К-20778 К-20775

2.2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (спортивні школи) - матеріали додаються.

К-22318 К-22133 К-22167 К-22695

3. Розгляд кадастрових справ:

3.1. Розгляд кадастрових справ {надання /  передача) - матеріали 
додаються.

Д-6863 Д-6802 Д-6872 Д-5770 Д-8229 Д-6871 Д-6613
Д-6591 А-6085 Д-5722 Д-6873 Д-6874 Д-6612 Д-5101
Д-6918 Д-6870 Д-6064 Д-6806 Д-6807 Д-6808 Д-6869
Д-6868

3.2. Розгляд кадастрових справ {аукціон) - матеріали додаються.
Є-1192

3.3. Розгляд кадастрових справ {приватизація) - матеріали додаються.
П-9081 П-9010 А-20886 П-9057 П-8922 П-9036

3.4. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та 
внесення змін до них) - матеріали додаються.

А-20757 А-19201 А-21070 А-20985 А-18842

3.5. Розгляд кадастрових справ {внесення змін) - матеріали додаються.
А-20684 А-18515

3.6. Розгляд кадастрових справ {затвердження проектів землеустрою) - 
матеріали додаються.

Д-6579 Д-4410 Д-6353 Д-5137 Д-5081

3.7. Розгляд кадастрових справ {відмова в поновленні договорів оренди) - 
матеріали додаються.

А-20599 А-20610 А-20659 А-20616

3.8. Розгляд кадастрових справ {відмова у  наданні дозволів на 
розроблення проектів землеустрою) - матеріали додаються.

А-21158 А-21142
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3.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни) - матеріали додаються. 
А-1307 А-12756 А-18343

4. Повторний розгляд кадастрових справ:

4.1. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж) - матеріали 
додаються.

Є-1209 Є-0126

4.2. Повторний розгляд кадастрових справ (аукціон) - матеріали 
додаються.

5. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради:

5.1. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.08.2014 №08/230-914 -
матеріали додаються.

5.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 08.08.2014 №08/230-804 -
матеріали додаються.

5.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.08.2014 №08/230-915 -
матеріали додаються.

5.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.08.2014 №08/230-918 -
матеріали додаються.

6. Повторний розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 12.08.2014 №08/230-833 до проекту 
рішення «Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки та 
відміну рішення Київської міської ради від 22.02.2007 №191/852 "Про 
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Старкада" для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі адміністративного призначення з автомобільним
паркінгом на вул. Тимірязєвській, 36 у Печерському районі м. Києва» - за  
поданням тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень 
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006року, та депутата Київради О.Вовченка від 
18.07.2014 №08/279/259-16.

1. Розгляд доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 14.08.2014 
№001-ОП/Л-3292 дитячого футбольного
клубу «Євробіс-^ №16-06/2014, Федерації

Є-1215



футболу м. Києва від 16.06.2014 №77 стосовно віднайдення шляхів 
повернення територіальній громаді міста Києва території та об’єктів 
стадіону «Арсенал» за адресою: вул. Грушевського, 36 у Печерському 
районі м. Києва, а також території та об’єктів стадіону «Старт» 
за адресою: вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва 
з урахуванням листів:
- департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) 

від 20.08.2014 №057026-ОП/л-З292-4284;
- департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київради (КМДА) від 11.08.2014 №055-2336;
- управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від

18.08.2014 №08/230-871 -  матеріали додаються.

8. Розгляд листа департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (КМДА) від 04.07.2014 №05703-6245 (вх.№08/9997 від 16.07.14) 
стосовно передачі деяких функцій ведення Державного земельного кадастру 
та реєстрації речових прав на земельні ділянки виконавчому органу 
Київської міської ради -  матеріали додаються.

9. Розгляд питання стосовно контролю за виконанням рішення Київради 
від 28.2.2013 №89/9146 «Про внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у 
відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України» -  
матеріали додаються.

10.Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 24.02.2011 №56/5443 "Про затвердження Порядку визнання обсягів 
пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення 
змін до деяких рішень Київської міської ради" та деяких рішень Київської 
міської ради» - за поданням в.о. директора Департаменту містобудування та 
архітектури А.Вавриша -  матеріали додаються (Доповідач А.Вавриш).

11.Розгляд листа Державного агентства земельних ресурсів України 
від 23.07.2014 №18-28-0.13-8727/2-14 (вх.№19548 від 04.08.14) стосовно 
забезпечення військовослужбовців земельними ділянками — матеріали 
додаються.

12.Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському районі м. Києва» - за поданням депутата 
Київської міської ради В.Столара від 08.08.2014 №08/279/086/13 — матеріали 
додаються (Доповідач В.Столар).
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13. Різне: (Розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань 
робочих груп) -матеріали додаються.
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13.1. Повторний розгляд звернення депутата Київради В.Кустової 
від 12.08.2014 вих. № 08/279-048-68 (вх.№08/іі73б від зо.о7.і4 ) - матеріали 
додаються. (Доповідач В.Кустова).

13.2. Розгляд листа депутата Київради В.Кустової від 21.08.2014 вих. 
№30 (вх.№08/ю489 від 23.07.14 ) - матеріали додаються (Доповідач 
В.Кустова).

13.3. Розгляд листа депутата Київської міської ради І.Опадчого від 
20.08.2014 №08/279/076-019 стосовно надання пропозицій до 
проекту рішення Київради «Про затвердження положення про 
експертів постійної комісії Київської міської ради» - матеріали 
додаються.

13.4. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради від 20.08.2014 №05707-8129 стосовно можливості 
зменшення річної орендної плати ТОВ «Компанія Рів’єра» за 
користування земельною ділянкою на Дніпровській набережній у 
Дарницькому районі м.Києва - матеріали додаються.

13.5. Розгляд та затвердження протоколів робочих груп:

13.5.1 Повторний розгляд протоколу № 4 засідання постійно діючої 
робочої групи по вивченню стану підготовки Генерального плану 
міста Києва до 2025 року від 04.08.2014 № 01/10 - матеріали 
додаються (Доповідач Левада С.Я.).

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО

14. Пропозиція депутата Київради Андреева A.C. щодо розгляду листа від
01.09.2014 №08/279-002-20 стосовно звернення мешканців Солом’янського 
району м. Києва з приводу незаконно-забудованого автозаправного 
комплексу «WOG» на Севастопольській площі м. Києва -  матеріали 
додаються.

15.Пропозиція депутата Київради Дворнікова В.М. щодо розгляду листа ТОВ 
«Реет Мон Групп» від 29.08.2014 вх.№08/12619 стосовно внесення змін в 
частині назви землекористувача у пункт 30 рішення Київської міської ради 
від 29.04.2004 №237/1447 «Про надання і вилучення земельних ділянок та 
припинення права користування землею» -  матеріали додаються.

16.Пропозиція депутата Київради - секретаря постійної комісії з питань 
дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією І. Опадчого 
щодо розгляду листа від 01.09.2014 №08/291-040 стосовно розірвання 
договору оренди земельної ділянюгЩІд 08.09.2005 №62-6-0057, укладеного



між Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ЖЕНСАН» -матеріали додаються.

17. Пропозиція депутата Київради -  голови постійної комісії Київради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо 
розгляду колективного звернення від 02.09.2014 стосовно повторного 
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному 
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" на вул. Маршала 
Малиновського, 326-36 в Оболонському районі м. Києва для будівництва 
житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та 
підземним паркінгом (в тому числі для потерпілих від діяльності "Еліта 
Центр")» справа-клопотання К-21129 -матеріали додаються.

18.Пропозиція депутата Київради Грановського О.М. щодо розгляду питання 
про створення центрального реєстру інвестиційних зобов’язань в м. Києві.

19. Пропозиція депутата Київради Шилюка П.С. щодо розгляду питання про 
необхідність визначення представників для включення до наглядової ради 
комунальних підприємств.
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1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
(державніустанови та комунальні підприємства):

1.1.1. СЛУХА ЛИ: Справа-клопотання К-22249
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки управлінню Державної автомобільної інспекції 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в місті Києві на Гостомельському шосе, 1/1-6 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування стаціонарного поста ДПС ДАТ.
(ПР-5349 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,25 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
управлінню Державної автомобільної інспекції Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві на 
Гостомельському шосе, 1/1-6 в Оболонському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування стаціонарного поста ДПС ДАІ".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 19, «проте»-— немає, «утрималось» -  немає.



1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
(юридичні особи/фізичні особи):

1.2.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20751
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"ДІОЛ" та товариству з обмеженою відповідальністю 
"Спецконтракт" на вул. Тростянецькій, 107/11 у 
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування офісних приміщень".
(ПР-5387 вщ 04.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,16 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "ДІОЛ" та товариству з 
обмеженою відповідальністю "Спецконтракт" на вул. Тростянецькій, 
107/11 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування офісних приміщень".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22198
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок обслуговуючому кооперативу "Водник" на 
вул. Коцюбинського, 18а у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражних 
боксів".
(ПР-5450 від 06.08.2014)

Земельні ділянки площами 0,01 га, 0,36 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
обслуговуючому кооперативу "Водник" на вул. Коцюбинського, 18а у 
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
гаражних боксів" на 1 тижде.



2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.2.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21773
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству 
"Холдингова компанія "Київміськбуд" на вул. Бориса 
Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Києва для 
реконструкції нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок".
(ПР-5425 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,16 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Микитась М.В., Левада С.Я., 
Харченко О.В., Михайленко В.О., Кримчак С.О., Непоп В.І., Янченко Г.І., 
Шилюк П.С., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія 
"Київміськбуд" на вул. Бориса Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Києва 
для реконструкції нежитлового приміщення під багатоквартирний 
житловий будинок».

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С., Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка О.А., Нрокопіва В.В., Михайленка В.О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 
(Михайленко В.О., Левада С.Я.).

1.2.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21276
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки школі-дитячому садку І ступеня



Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівель закладу".
(ПР-5418 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,11 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
школі-дитячому садку І ступеня "ПЕРЕВЕСЛО" на вул. Урлівській, 19-А 
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
будівель закладу".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.5 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22699
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЛЕДЖЕ АРТІС", товариству з обмеженою 
відповідальністю "ПАРИТЕТ", приватному 
підприємству "Науково-виробниче підприємство 
"Технолог", приватному підприємству
"АВТОМОТОРС", приватному підприємству "Світло" 
на вул. Новозабарській, 2/6 (літ.А) в Оболонському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
торговельно-офісно-адміністративної будівлі та станції 
технічного обслуговування".
(ПР-5384 від 04.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,48 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЕДЖЕ АРТІС", 
товариству з обмеженою відповідальністю "ПАРИТЕТ", приватному 
підприємству "Науково-виробниче підприємство "Технолог",
приватному підприємству "АВТОМОТОРС", приватному підприємству 
"Світло" на вул. Новозабарській, 2/6 (літ.А) в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування торговельно-офісно- 
адміністративної будівлі та станції технічного обслуговування".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.2.6.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19545

Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянам Скуріхіну Олександру 
Вадимовичу та Скуріхіній Олені Анатоліївні на 
просп. Героїв Сталінграда, 6-д (літ. А) в Оболонському 
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування 
будівлі медичного центру".
(ПР-5569 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею ОД 3 га -  в спільну оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянам Скуріхіну Олександру Вадимовичу та Скуріхіній Олені 
Анатоліївні на просп. Героїв Сталінграда, 6-д (літ. А) в Оболонському 
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування будівлі медичного 
центру".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.7.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22244
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватному підприємству "САНБРИДЖ" на 
вул. Вербовій, 4 в Оболонському районі м.Києва для 
реконструкції, будівництва та обслуговування станції 
технічного обслуговування автомобілів".
(ПР-5496 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,12 га — в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватному підприємству "САНБРИДЖ" на вул. Вербовій, 4 в 
Оболонському районі м.Києва для реконструкції, будівництва та 
обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів" на 1 
тиждень.

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «протщн- немає, «утрималось» -  немає.



1.2.8.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21877
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"РВС" на вул. Героїв Дніпра, 2-а в Оболонському 
районі м. Києва для реконструкції з розширенням 
нежитлової будівлі під торговельно-адміністративну 
будівлю та її подальшої експлуатації і обслуговування 
з благоустроєм території".
(ПР-5456 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,42 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "РВС" на вул. Героїв 
Дніпра, 2-а в Оболонському районі м. Києва для реконструкції з 
розширенням нежитлової будівлі під торговельно-адміністративну 
будівлю та її подальшої експлуатації і обслуговування з благоустроєм 
території" на 1 тиждень.

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.2.9.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20132
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки житлово-будівельному кооперативу 
"Мілютенко-Житло 2011" на просп. Свободи, 2Г-4 у 
Подільському районі м. Києва для будівництва 
багатоповерхового житлового будинку з підземним 
паркінгом".
(ПР-5173 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,51 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Турець В.В., Шилюк П.С., 
Левада С.Я., Янченко Г.І., Олексієнко О.С., Непоп В.І., Поліщук О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу "Мілютенко-Житло 2011" на



просп. Свободи, 2Г-4 у Подільському районі м. Києва для будівництва 
багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Микитася М.В., 
Непопа В.І., Шилюка П.С., Дворнікова В.М., Янченко Г.І. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої 
групи депутата Микитася М.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22145
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Овчинніковій Наталії Павлівні на 
вул Рокитнянській, 5 у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування гаража".
(ПР-5445 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,01 га — у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Овчинніковій Наталії Павлівні на вул Рокитнянській, 5 у 
Святошинському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування гаража".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22610
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Гулаку Валентину 
Миколайовичу на бульв. Академіка Вернадського, 20/2 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
індивідуального гаража".
(ПР-5401 від 04.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,01 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гулаку Валентину Миколайовичу на бульв. Академіка 
Вернадського, 20/2 у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
індивідуального гаража".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.2.12.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22307
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки релігійній громаді Свято-Миколаївської 
парафії у Святошинському районі міста Києва 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату на вул. Миколи Ушакова у 
Святошинському районі м. Києва для відбудови 
Свято-Миколаївського храму з дзвіницею".
(ПР-5315 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,20 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Михайленко В.О., Непоп В.І., 
Шилюк П.С.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
релігійній громаді Свято-Миколаївської парафії у Святошинському 
районі міста Києва Української Православної Церкви Київського 
Патріархату на вул. Миколи Ушакова у Святошинському районі 
м. Києва для відбудови Свято-Миколаївського храму з дзвіницею" за 
умови проведення на стадії розроблення проекту землеустрою 
громадських слухань з мешканцями прилеглих будинків.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.13.СЛУХАЛИ: Справа-клопотанняК-20945
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватному акціонерному товариству 
"Укрзерноімпекс" на бульв. Академіка Вернадського, 
36-6 (літ.Ж) у Святошинському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівлі складу №2". 
(ПР-5431 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га -  в оренду на 10 років.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству "Укрзерноімпекс" на 
бульв. Академіка Вернадського, 36-6 (літ.Ж) у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі складу №2".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.14.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20904
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"МАРКЕТПЛЮС" на просп. Перемоги, 129 у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі магазину".
(ПР-5502 від 11.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "МАРКЕТПЛЮС" на 
просп. Перемоги, 129 у Святошинському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівлі магазину".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.2.15.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22122
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Савченку Станіславу 
Дмитровичу на вул. Вадима Гетьмана, 10/37а у 
Солом'янському районі м. Києва для реконструкції з 
наступним обслуговуванням та експлуатацією 
адміністративної будівлі".
(ПР-5457 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,07 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С., Янченко Г.І., Найдьонов О.В., 
Поліщук О.Г., Меліхова Т.І., Дворніков£.М.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Савченку Станіславу Дмитровичу на вул. Вадима 
Гетьмана, 10/3 7а у Солом'янському районі м. Києва для реконструкції з 
наступним обслуговуванням та експлуатацією адміністративної 
будівлі".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  2 (Янченко Г.І., Найдьонов О.В.), 
«утрималось» -  3 (Меліхова Т.І., Дворніков В.М., Прокопів В.В.).

1.2.16.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22676
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"КП ШДЗЕМШЛЯХБУД" на вул. Кудряшова у 

£-> Солом’янському районі м.Києва для будівництва та
обслуговування об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури".
(ПР-5498 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,39 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Найдьонов О.В., Турець В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "КП ШДЗЕМШЛЯХБУД" 
на вул. Кудряшова у Солом’янському районі м.Києва для будівництва 
та обслуговування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури".

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання 
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

І

1.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (громадяни):

1.3.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21253
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Прохорерї^ Сергію Дмитровичу
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на вул. Лазурній (поряд з буд. 48 та авторинком 
"Чапаєвка") у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого 
будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-5592 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Непоп В.І., Меліхова Т.І., 
Прохоренко С.Д., Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Михайленко В.О., Шилюк 
П.С., Дворніков В.М.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Прохоренку Сергію Дмитровичу на вул. Лазурній (поряд з 
буд. 48 та авторинком "Чапаєвка") у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку 
господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  6 
(Янченко Г.І., Семененко O.A., Кустова В.В., Безпалий О.І., 
Меліхова Т.І., Лапшов О.В.).

1.3.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21886
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Чалову Ігорю Івановичу на 
вул. 59-ій Садовій, діл. 134 у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення садівництва".
(ПР-5528 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Чалову Ігорю Івановичу на вул. 59-ій Садовій, діл. 134 у 
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20508
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Швидкій Наталії Василівні на
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вул. Березневій, 20-а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5435 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Швидкій Наталії Василівні на вул. Березневій, 20-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

| 1.ЗАСЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19570
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Ярощуку Олександру Ігоровичу 
у 4-му пров. Івана Франка, 34 у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5451 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Гордон Д.І., Найдьонов О.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Ярощуку Олександру Ігоровичу у 4-му пров. Івана Франка, 
34 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 18, «проти» — немає, «утрималось» -  1 
(Найдьонов О.В.).

1.3.5 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20974
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Миронець Тетяні Олександрівні на 
вул. Завальній, 17-з у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації, обслуговування



житлового будинку та господарських будівель".
(ПР-5432 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Миронець Тетяні Олександрівні на вул. Завальній, 17-з у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації, 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.3.6.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22126
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кіму Дмитру Сергійовичу на 
вул. 118-ій Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення садівництва".
(ПР-5344 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кіму Дмитру Сергійовичу на вул. 118-ій Садовій, діл. 14 у 
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.7.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22213
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Потольчак Ользі Володимирівні на 
вул. Мостовій, 70-6 у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд". 
(ПР-5447 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Потольчак Ользі Володимирівні на вул. Мостовій, 70-6 у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.8.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22003
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Дородьку Юрію Івановичу у 2-му 
пров. Гоголя, 14 у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого 
будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-5453 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Дородьку Юрію Івановичу у 2-му пров. Гоголя, 14 у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.9 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20507
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Хоменку Олексію Ігоровичу на 
вул. Червоноармійській, 6-6 у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5462 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Хоменку Олексі^) Ігоровичу на вул. Червоноармійській, 6-6



у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

23

1.3.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20701
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Книженко Людмилі Іванівні на 
вул. Березневій, 38-а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5454 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Книженко Людмилі Іванівні на вул. Березневій, 38-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19783
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Ташлай Наталії Леонідівні на 
вул. Березневій, 24-а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5444 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Ташлай Наталії Леонідівні на вул. Березневій, 24-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.3.12. СЛУХА ЛИ: Справа-клопотання К-21026
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у спільну часткову власність по 1/2 від 0,08 га 
громадянам Миколаєнко Тетяні Іванівні та Романенко 
Юлії Валеріївні на вул. Терешкової, 10-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд".
(ПР-5440 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну часткову власність по 1/2 від 0,08 га громадянам Миколаєнко 
Тетяні Іванівні та Романенко Юлії Валеріївні на вул. Терешкової, 10-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.13 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20970
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Корніленку Віталію
Кіндратовичу на вул. Малоземельній, 3-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 
експлуатації жилого будинку, господарських будівель і 
споруд".
(ПР-5430 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Корніленку Віталію Кіндратовичу на вул. Малоземельній, 
3-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та експлуатації 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



1.3.14.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22036
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Петровій Оксані Миколаївні на 
вул. Гоголя, 4-е у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого 
будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-5437 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Петровій Оксані Миколаївні на вул. Гоголя, 4-е у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  1 
(Найдьонов О.В.).
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1.3.15 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19809
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Ярошенко Карині Сергіївні на 
вул. Березневій, 70-а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5523 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
[

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Ярошенко Карині Сергіївні на вул. Березневій, 70-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.16.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19735
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Пономаренко Олені Миколаївні на
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вул. Карла Маркса, 20-в у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5507 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Пономаренко Олені Миколаївні на вул. Карла Маркса, 20-в у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.17.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20262
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Кривошей Марині Борисівні на 
вул. Костянтина Ареф'єва, 9-д у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5521 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кривошей Марині Борисівні на вул. Костянтина Ареф'єва, 
9-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» — немає, «утрималось» -  немає.

1.3.18.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19859
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Чесноковій Наталії Борисівні на 
вул. Маршала Будьонного, 9-6 у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5548 від 13.08.2014)



Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Чесноковій Наталії Борисівні на вул. Маршала Будьонного,
9-6 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.3.19.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20969
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Талан дію Сергію Івановичу на 
вул. Костянтина Ареф'єва, З 3-в у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5511 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Таландію Сергію Івановичу на вул. Костянтина Ареф'єва, 
З 3-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.20.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20509
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Тітенко Ангеліні Олексіївні на 
вул. Калініна, 11-г у Дарницькому рйоні м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5524 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Тітенко Ангеліні Олексіївні на вул. Калініна, 11-г у 
Дарницькому рйоні м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.3.21 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20704
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Трачук Олесі Михайлівні на 
вул. Гоголя, 6-в у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5558 вад 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Трачук Олесі Михайлівні на вул. Гоголя, 6-в у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.22.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21010
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Колесніченку Кирилу 
Костянтиновичу на вул. Левадній, 5 3-в у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)".
(ПР-5520 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Колесніченку Кирилу Костянтиновичу на вул. Левадній,



53-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)". 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.23.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21009
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Хуторенку Артуру Вікторовичу 
на вул. Левадній, 53-6 у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5539 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Хуторенку Артуру Вікторовичу на вул. Левадній, 53-6 у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.24.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20898
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Давиденку Миколі Валерійовичу 
на вул. Калініна,11-ж у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації, обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель".
(ПР-5461 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Давиденку Миколі Валерійовичу на вул. Калініна,11-ж у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації, 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель". 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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1.3.25.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-19566
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кучинському Олегу 
Володимировичу у пров. Замковецькому, 7-г у 
Подільському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд".
(ПР-5442 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кучинському Олегу Володимировичу у 
пров. Замковецькому, 7-г у Подільському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.26.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20222
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Можарському Сергію 
Михайловичу на вул. Стеценка, 32-а у Подільському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд". 
(ПР-5446 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Можарському Сергію Михайловичу на вул. Стеценка, 32-а 
у Подільському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 19, «проти» — немає, «утрималось» — немає.
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1.3.27.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20223

Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Можарському Віталію 
Михайловичу на вул. Стеценка, 32-6 у Подільському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд". 
(ПР-5460 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Можарському Віталію Михайловичу на вул. Стеценка, 32-6 
у Подільському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.28.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21575
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Кручек Валентині Іванівні на 
вул. Дунаєвського у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд".
(ПР-5565 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кручек Валентині Іванівні на вул. Дунаєвського у 
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.29.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21120
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Неборачко Любові Олександрівні 
на вул. Криленка, Л-р у Святошинському районі



м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських
будівель і споруд".
(ПР-5538 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Неборачко Любові Олександрівні на вул. Криленка, 4-а у 
Святошинському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.30.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22110
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Павловському Анатолію 
Сергійовичу на вул. Дружній, 45 у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд". 
(ПР-5452 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Павловському Анатолію Сергійовичу на вул. Дружній, 45 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

1.3.31 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21576
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Лукінову Володимиру Івановичу 
на вул. Ватутіна, 20-а у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-5482 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Поліщук О.Г., Левада С.Я., 
Дворніков В.М., Найдьонов О.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Лукінову Володимиру Івановичу на вул. Ватутіна, 20-а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 
(Дворніков В.М., Найдьонов О.В.).

1.3.32.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20599
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Семчуку Дмитру 
Костянтиновичу на вул. Садовій, 62 у Солом’янському 
районі м.Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд". 
(ПР-5464 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Семчуку Дмитру Костянтиновичу на вул. Садовій, 62 у 
Солом’янському районі м.Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок:

2.1.Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (державніустанови та комунальні підприємства):

2.1.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21391
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної

державної охорони України на



вул. Коноплянській, 22 в Оболонському районі 
м.Києва для будівництва комплексу житлових 
будинків".
(ПР-5274 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 3,43 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Управлінню державної охорони України на 
вул. Коноплянській, 22 в Оболонському районі м.Києва для 
будівництва комплексу житлових будинків" на чергове засідання 
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування у  зв’язку з відсутністю доповідача.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  1 (Шилюк П.С.), «утрималось» — 
немає.
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2.1.2., 2.1.3. Пропозицію голови комісії Прокопіва В.В. щодо
СЛУХАЛИ: об’єднання розгляду питань порядку денного №2.1.2 та

№2.1.3 а саме:

Справа-клопотання К-20778
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству з утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціального 
призначення "Спецжитлофонд" на вул. Михайла 
Майорова, 6 в Оболонському районі м. Києва для 
будівництва, обслуговування та експлуатації 
житлового будинку, в тому числі за програмою 
"Доступне житло".
(ПР-5282 від 28.07.2014)
Земельна ділянка площею 0,70 га -  в постійне 
користування.

Справа-клопотання К-20775
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Михайла 
Майорова, 6 в Оболонському районі м.Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування
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житлового будинку (соціального житла)".
(ПР-5270 від 28.07.2014)
Земельна ділянка площею 0,70 га -  в постійне 
користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Микитась М.В., Шилюк П.С., 
Янченко Г.І., Кустова В.В., Турець В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проектів рішень "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового 
фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" на вул. Михайла 
Майорова, 6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва, 
обслуговування та експлуатації житлового будинку, в тому числі за 
програмою "Доступне житло" та "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового 
фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" на вул. Михайла 
Майорова, 6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва, 
обслуговування та експлуатації житлового будинку, в тому числі за 
програмою "Доступне житло".

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

3. Звернутись до Інспекції державного архітектурно- 
будівельного контролю в м. Києві щодо законності розміщення 
гаражів які розташовані на частині вказаної земельної ділянки. У 
разі виявлених порушень вжити відповідних заходів та 
поінформувати про результати перевірки комісію.

4. Повернутися до розгляду цих питань після отримання 
результатів перевірки та надання протоколу засідання постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

2.2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (спортивні школи):

2.2.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22318
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту зрмлеустрокь^щодо відведення земельної



ділянки комплексній дитячо-юнацькій спортивній 
школі "Чемпіон" на вул. Архітектора Вербицького у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 
реконструкції та обслуговування спортивно- 
тренувального комплексу".
(ПР-5264 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 1,92 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Непоп В.І., Меліхова Т.І., 
Михайленко В.О., Кримчак С.О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі "Чемпіон" на 
вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва, реконструкції та обслуговування спортивно-тренувального 
комплексу".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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2.2.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22133
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київській міській школі вищої спортивної 
майстерності на просп. Павла Тичини, 18 у 
Дніпровському районі м.Києва для будівництва, 
реконструкції та обслуговування спортивного манежу 
КМІИВСМ".
(ПР-5205 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,27 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Непоп В.І., Меліхова Т.І., 
Михайленко В.О., Кримчак С.О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Київській міській школі вищої спортивної майстерності на просп. Павла 
Тичини, 18 у Дніпровському районі м.Києва для будівництва, 
реконструкції та обслуговування спортивного манежу КМІИВСМ".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 19, «проти» — немає, «утрималось» — немає.

2.2.3.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22167
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Дитячо-юнацькій спортивній школі "Старт" на 
бульв. Олексія Давидова, 10-12 у Дніпровському



районі м. Києва для реконструкції та експлуатації 
стадіону".
(ПР-5184 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 1,85 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Непоп В.І., Меліхова Т.І., 
Михайленко В.О., Кримчак С.О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Дитячо-юнацькій спортивній школі "Старт" на бульв. Олексія Давидова,
10-12 у Дніпровському районі м. Києва для реконструкції та 
експлуатації стадіону".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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2.2.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22695
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки школі вищої спортивної майстерності міста 
Києва на вул. Бастіонній, 7 у Печерському районі 
м.Києва для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування будівлі школи вищої спортивної 
майстерності".
(ПР-5279 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,47 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., .Непоп В.І., Меліхова Т.І., 
Михайленко В.О., Кримчак С.О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
школі вищої спортивної майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7 у 
Печерському районі м.Києва для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування будівлі школи вищої спортивної майстерності".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3. Розгляд кадастрових справ:

З.І.Розгляд кадастрових справ (надання /передача):

3.1.1.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6863
Проект рішення "Про передачу Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації земельної ділянки 
для^'будівництва ^китлових будинків з об'єктами 

щіально-побутбвбго призначення на вул. Леніна, 47-59



у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-5427 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,9600 га -  в оренду на 2 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Бойко О.В., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу Дарницькій районній 
в місті Києві державній адміністрації земельної ділянки для будівництва 
житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення на 
вул. Леніна, 47-59 у Дарницькому районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.2.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6802
Проект рішення "Про передачу публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та 
експлуатації торговельного комплексу соціально- 
побутового призначення з паркінгом та об’єктів 
придорожнього сервісу на просп. Миколи Бажана у 
Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-5644 від 26.08.2014)

Земельна ділянка загальною площею 1,3874 га, а тому числі 0,8281 га в межах
червоних ліній, -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В., Єскіна О.О., Михайленко В.О., 
Непоп В.І., Янченко Г.І., Кримчак С.О.Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу 
публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
торговельного комплексу соціально-побутового призначення з паркінгом 
та об’єктів придорожнього сервісу на просп. Миколи Бажана у 
Дарницькому районі м. Києва».

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С., Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка O.A., Прокопіва В.В., Михайленка В.О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.1.3.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6872 
Проект рішення "Про 
акціонерному товарі

передачу публічному 
«Холдингова компанія
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«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та 
експлуатації житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та паркінгом на 
вул. Драгоманова, 35 у Дарницькому районі м. Києва". 
(ПР-5663 від 28.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4588 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В., Єскіна О.О., Михайленко В.О., 
Непоп В.І., Янченко Г.І., Кримчак С.СШІилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія
«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та 
паркінгом на вул. Драгоманова, 35 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С., Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка O.A., Прокопіва В.В., Михайленка В.О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.4.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5770
Проект рішення "Про передачу приватному 
акціонерному товариству "Науково-виробничий 
комплекс "Курс" земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування адміністративно-виробничої будівлі на 
вул. Бориспільській, 9 (літера 8 (цифра)) у Дарницькому 
районі м. Києва".
(ПР-5556 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4629 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В.

При розгляді цього питання депутатом Київради -  членом 
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування Харченком О.В. було надано інформацію про 
рішення Господарського суду міста Києва у  справі №910/15478/13 від 
17.10.2013 яке залишено без змін постановами Київського 
апеляційного господарського суду від 20.01.2014 і Вищого 
господарського суду України від 16.04.2014, згідно з якими 
товариству з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» 
було відмовлено в позові до приватнрго акціонерного товариства
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"Науково-виробничий комплекс ".Курс" про зобов’язання усунути 
перешкоди у  праві власності шляхом заборони вчиняти будь-які дії 
щодо обмеження чи закриття проїзду автомобільному транспорту 
по вул. Бориспільській, 9-жум. Києві.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу приватному 
акціонерному товариству "Науково-виробничий комплекс "Курс" земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничої 
будівлі на вул. Бориспільській, 9 (літера 8 (цифра)) у Дарницькому районі 
м. Києва" за умови виключення пункту 3.8 з проекту рішення 
(«Забезпечити право безперешкодного проїзду транспортних засобів та 
проходу до будівлі спільного українсько-естонського підприємства у  
формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, 
ЛТД», що знаходиться на орендованій земельній ділянці»). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.5.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8229
Проект рішення "Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю "ПРОФСТАЛЬ" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування адміністративно- 
виробничих будівель на вул. Радистів, 64-а у 
Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5499 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,9749 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Харченко О.В., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю "ПРОФСТАЛЬ" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель на 
вул. Радистів, 64-а у Деснянському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 16, «проти» — немає, «утрималось» -  З
(Янченко Г.І., Меліхова Т.І., Харченко О.В.).

3.1.6.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6871
Проект рішення "Про передачу публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» земельної ділянки для благоустрою та 
озеленення території на просп. Возз’єднання, 21-г у 
Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-5642 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,3600 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова ТЛ„^Шилюк П.С., Вавриш A.B.,
Харченко О.В. /  ' /  у
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу публічному

акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» земельної 
ділянки для благоустрою та озеленення території на просп. Возз’єднання, 
21-г у Дніпровському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.7.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6613
Проект рішення "Про передачу публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та 
експлуатації торгово-офісного центру на 
просп. Московському, 36 в Оболонському районі 
м. Києва".
(ПР-5660 від 28.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,3492 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Кримчак С.О., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу 
публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
торгово-офісного центру на просп. Московському, 36 в Оболонському 
районі м. Києва».

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С,, Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка О.А., Прокопіва В.В., Михайленка В. О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  1 (Янченко Г.І.), «утрималось» -  
немає.

Чисельність депутатів, що беруть участь у  засіданні 
постійної комісії 02.09.2014 зменшилась на 2 особи -  залу 
засідань залишили депутати -  члени комісії Янченко Г.І., та 
Меліхова Т.І.

3.1.8.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6591
Проект рішення "Про надання Дієцезіальній Місійній 
Семінарії "Редемпторіс Матер" Київсько-Житомирської 
Дієцезії Римсько-Католицької церкви земельної ділянки 
для реконструкції існуючої будівлі, будівництва,
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експлуатації та обслуговування гуртожитку, будівель та 
споруд духовної семінарії на вул. Восьмого березня, 11 в 
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5292 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,5131 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О., Вавриш A.B., Поліщук О.Г., 
Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання Дієцезіальній 
Місійній Семінарії "Редемпторіс Матер" Київсько-Житомирської Дієцезії 
Римсько-Католицької церкви земельної ділянки для реконструкції існуючої 
будівлі, будівництва, експлуатації та обслуговування гуртожитку, будівель 
та споруд духовної семінарії на вул. Восьмого березня, 11 в Оболонському 
районі м. Києва" за умови обмеження на встановлення огороджувальних 
конструкцій по периметру земельної ділянки на вул. Восьмого березня, 
11 в Оболонському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  1 
(Кустова В.В.).

3.1.9.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-6085
Проект рішення "Про передачу публічному 
акціонерному товариству "Фармак" земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування складу 
легкоспалахуючих речовин на вул. Чорноморській, 4 в 
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5490 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 3,5749 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олійник В.І., Шилюк П.С., Дворніков В.М., 
Кустова В.В., Вавриш A.B.,

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - підтримати проект рішення;
друга - направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої 

робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

1. Голосували: Підтримати проект рішення "Про передачу публічному 
акціонерному товариству "Фармак" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування складу легкоспалахуючих речовин на 
вул. Чорноморській, 4 в Оболонському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 (Прокопів В.В., Шилюк П.С., Дворніков В.М., 
Гордон Д.І., Міщенко О.Г., Баленко І.М., Турець В.В., Харченко О.В., 
Кустова В.В.), «протю> -  немає, «утрималось» -  8 (Левада С.Я.,



Семененко O.A., Микитась М.В., Михайленко В.О., Лапшов О.В., 
Непоп B.I., Безпалий О.І., Найдьонов О.В.)

(рішення не прийнято у  зв 'язку з недостатньою кількістю голосів).

2. Голосували: Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки 
Генерального плану міста Києва до 2025року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Левада С.Я., Семененко O.A.,
Михайленко В.О., Лапшов О.В.), «проти» -  немає, «утрималось» -  13 
(Прокопів В.В., Шилюк П.С., Дворніков В.М., Микитась М.В., 
Гордон Д.І., Міщенко О.Г., Безпалий О.І., Баленко І.М., Турець В.В., 
Харченко О.В., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Кустова В.В.)

(рішення не прийнято у  зв'язку з недостатньою кількістю голосів).
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3.1.10.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5722
Проект рішення "Про надання Національному центру 
народної культури "Музей Івана Гончара" земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування музейного 
комплексу на вул. Лаврській, 19 у Печерському районі 
міста Києва".
(ПР-5367 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,5263 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання Національному 
центру народної культури "Музей Івана Гончара" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування музейного комплексу на вул. Лаврській, 19 
у Печерському районі міста Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.11 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6873
Проект рішення "Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВСЬКИЙ 
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування нежилого будинку - 
будинку допоміжних служб (адміністративного корпусу) 
на вул. Копилівській, 38 літера "А" у Подільському 
районі м. Києва".
(ПР-5489 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1917 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилого будинку - 
будинку допоміжних служб (адміністративного корпусу) на 
вул. Копилівській, 38 літера "А" у Подільському районі м. Києва" за умови 
оренди земельної ділянки на 10років.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.12.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6874
Проект рішення "Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВСЬКИЙ 
в іт а м ін н и й  з а в о д " земельної ділянки для
експлуатації майнового комплексу з виробничими, 
складськими, адміністративними будівлями і спорудами 
та аптеки на вул. Копилівській, 38 у Подільському 
районі м. Києва".
(ПР-5584 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,7386 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 
земельної ділянки для експлуатації майнового комплексу з виробничими, 
складськими, адміністративними будівлями і спорудами та аптеки на 
вул. Копилівській, 38 у Подільському районі м. Києва" за умови оренди 
земельної ділянки на 10 років.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» — немає, «утрималось» -  немає.
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3.1.13 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6612
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству "Холдингова 
компанія "Київміськбуд" для будівництва та 
експлуатації житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Святошинській у 
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-5483 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4975 га -  в оренду на 3 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія 
"Київміськбуд" для будівництва та експлуатації житлового будинку з



вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Святошинській у 
Святошинському районі м.Києва».

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С., Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка O.A., Прокопіва В.В., Михайленка В.О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.14.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5101
Проект рішення "Про надання земельної ділянки 
Головному управлінню Міністерства Внутрішніх Справ 
України в місті Києві для будівництва житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями та підземним 
паркінгом на просп. Перемоги, 109 у Святошинському 
районі м.Києва".
(ПР-5360 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,4967 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І., Гатунок А.Г., Єскіна О.О.,
Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Цро надання земельної ділянки 
Головному управлінню Міністерства Внутрішніх Справ України в місті 
Києві для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та 
підземним паркінгом на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі 
м.Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.15.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6918
Проект рішення "Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю МАРГО земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями адміністративно- 
соціального призначення та підземним паркінгом з 
благоустроєм прилеглої території (завершення 
будівництва) на вул. Солом’янській, 17-а у 
Солом’янському районі м.Києва".
(ПР-5665 від 29.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4647 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Турець В.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю МАРГО земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом з 
благоустроєм прилеглої території (завершення будівництва) на 
вул. Солом’янській, 17-а у Солом’янському районі м.Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.16.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6870
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "ПЛЮС 
ФОРТЕ" для реконструкції та обслуговування 
торговельно-офісних приміщень на вул. Академіка 
Туполєва, 16 (літ.Б) у Шевченківському районі 
м. Києва".
(ПР-5471 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,1116 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "ПЛЮС ФОРТЕ" для 
реконструкції та обслуговування торговельно-офісних приміщень на 
вул. Академіка Туполєва, 16 (літ.Б) у Шевченківському районі м. Києва". 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.17.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6064
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КШВОБЛЕНЕРГО" для експлуатації та обслуговування 
об'єктів електроенергетики на вул. Стеценка, 1-а у 
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5613 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 5,3634 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С., Харченко О.В., Гордон Д.І., 
Дворніков В.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу земельної 
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КИЇВОБЛЕНЕРГО" для експлуатації та обслуговування об'єктів 
електроенергетики на вул. Стеценка, 1-а у Шевченківському районі 
м. Києва".
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2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 

діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання 
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» — немає, «утрималось» -  З 
(Гордон Д.І., Дворніков В.М., Шилюк П.С.).

3.1.18.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6806
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» для 
експлуатації, обслуговування будівлі з подальшою 
реконструкцією на вул. Богдана Хмельницького, 2 
(літ. В) у Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5583 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0118 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Міщенко О.Г., Лапшов О.В., 
Микитась М.В., Пархоменко О.М., Николишин С.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНИЙ 
ЦУМ» для експлуатації, обслуговування будівлі з подальшою 
реконструкцією на вул. Богдана Хмельницького, 2 (літ. В) у 
Шевченківському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.19.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6807
Проект рішення "Про поділ земельної ділянки на 
вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м. Києва 
та передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» 
земельної ділянки для обслуговування, експлуатації 
будівлі з подальшою реконструкцією на вул. Хрещатик, 
38/2 (літ. Г) у Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5582 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0068 га -  в оренду на 10 років,
Поділ земельної ділянки площею 1,5313 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Міщенко О.Г., Лапшов О.В., 
Микитась М.В., Пархоменко О.М., Николишин С.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поділ земельної ділянки на 
вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському^ районі м. Києва та передачу



ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТОЛИЧНИМ ЦУМ» земельної ділянки для обслуговування, експлуатації 
будівлі з подальшою реконструкцією на вул. Хрещатик, 38/2 (літ. Г) у 
Шевченківському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.1.20.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6808
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Холдингова 
компанія «Київміськбуд» для організації будівельних 
робіт з подальшим благоустроєм та озелененням 
земельної ділянки на вул. Миколи Кравченка, 12 у 
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5655 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,3149 га -  в оренду на 2 роки.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія 
«Київміськбуд» для організації будівельних робіт з подальшим 
благоустроєм та озелененням земельної ділянки на вул. Миколи 
Кравченка, 12 у Шевченківському районі м. Києва».

2. Направити представлені матеріали на розгляд робочої групи по 
вивченню питань перевірки діяльності ПАТ ХК «Київміськбуд» у  
складі депутатів Шилюка П.С., Левади С.Я., Янченко Г.І., 
Семененка O.A., Прокопіва В.В., Михайленка В.О., Харченка О.В., 
Микитася М.В., Кустової В.В. для опрацювання цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Шилюка П.С.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.1.21 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6869
Проект рішення "Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «Сімейний центр «Веселка» земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального комплексу з рекреації на 
вул. Академіка Туполева, 14-а у Шевченківському 
районі м. Києва".
(ПР-5628 від 26.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,2346 га -  в оренду на 10 років.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Поліщук О.Г., Вавриш A.B., 

Лапшов О.В., Семененко O.A.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Сімейний центр «Веселка» земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального комплексу з рекреації на вул. Академіка Туполева, 
14-а у Шевченківському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 
(Лапшов О.В., Семененко O.A.).

3.1.22.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6868
Проект рішення "Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЛІЗАРД» земельної ділянки для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального комплексу з рекреації на 
просп. Перемоги, 84-а (літ. А) у Шевченківському 
районі м. Києва".
(ПР-5664 від 28.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4291 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О., Непоп В.І., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЛІЗАРД» земельної ділянки для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування багатофункціонального 
комплексу з рекреації на просп. Перемоги, 84-а (літ. А) у Шевченківському 
районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.2.Розгляд кадастрових справ (аукціон):

3.2.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1192
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки на 
земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування малоповерхових 
будинків (таун хаус) з об’єктом офісно-торговельного 
призначення на вул. Червонопрапорній, 103 у 
Голосіївському районі м.Києва".
(ПР-5494 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,0193 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки 
на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та 
обслуговування малоповерхових будинків (таун хаус) з об’єктом офісно- 
торговельного призначення на вул. Червонопрапорній, 103 у 
Голосіївському районі м.Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.3. Розгляд кадастрових справ {приватизація):

3.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9081
Проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Радистів, 44 у Деснянському районі м. Києва". 
(ПР-5478 від 07.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
Земельного кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» - передати 
громадянину Гермашу Олегу Васильовичу у приватну власність земельну 
ділянку площею 0,0995 га (кадастровий номер 8000000000:62:264:0111) із 
земель комунальної власності територіальної громади міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Радистів, 44 у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 44 у Деснянському 
районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 17, «проти» -  немає, «утрималось» — немає.

3.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9010
Проект рішення "Про приватизацію громадянкам 
Сапацінській Інні Володимирівні, Захарко Ангеліні 
Володимирівні, Зінець Зінаїді Володимирівні 
земельної ділянки для будівництва і обслуговання 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Танкістів, 7 у Солом'янському районі 
м.Києва".
(ПР-5438 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
Земельного кодексу України «Шй внесення-, змін до деяких законодавчих актів



r
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 
передати громадянкам Сапацінській Інні Володимирівні, Захарко 
Ангеліні Володимирівні, Зінець Зінаїді Володимирівні у спільну часткову 
власність земельну ділянку площею 0,0758 га (кадастровий номер 
8000000000:69:229:0012) для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Танкістів, 7 у 
Солом’янському районі м. Києва із земель комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, з них:

- громадянці Сапацінській Інні Володимирівні -  1/3 від 0,0758 га;
- громадянці Захарко Ангеліні Володимирівні -  1/3 від 0,0758;
- громадянці Зінець Зінаїді Володимирівні -  1/3 від 0,0758.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію громадянкам 
Сапацінській Інні Володимирівні, Захарко Ангеліні Володимирівні, 
Зінець Зінаїді Володимирівні земельної ділянки для будівництва і 
обслуговання жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Танкістів, 7 у Солом'янському районі м.Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20886
Проект рішення "Про приватизацію громадянину 
Токовенку Володимиру Миколайовичу земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Медичній, 13 у Солом’янському районі 
м.Києва".
(ПР-5497 від 08.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
k  Земельного кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» передати 
громадянину Токовенку Володимиру Миколайовичу у приватну власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 
8000000000:72:510:0009) із земель комунальної власності територіальної 
громади міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Медичній, 13 у Солом’янському 
районі м.Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію громадянину 
Токовенку Володимиру Миколайовичу земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Медичній, 13 у Солом’янському районі м.Києва". 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9057
Проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Курчінській Ользі Ігорівні для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Федосеева,
20 у Солом’янському районі м. Києва".
(ПР-5439 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
Земельного кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» передати 
громадянці Курчінській Ользі Ігорівні у приватну власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 8 000 000 000:72:150:0070) 
із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Федосеева, 20 у Соломянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Курчінській Ользі Ігорівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Федосеева, 20 у Солом’янському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8922
Проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Гуровій Любові Миколаївні для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка,
93 у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5470 від 07.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
Земельного кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» передати 
громадянці Гуровій Любові Миколаївні у приватну власність земельну 
ділянку площею 0,0840 га (кадастровий номер 8 000 000 000:72:513:0039) 
із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Шевченка, 93 у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці Гуровій/іДюбові Миколаївні для будівництва і



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Шевченка, 93 у Солом'янському районі м. Києва". 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9036
Проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Чубенку Валерію 
Володимировичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Столетова, 14-а у Голосїївському районі 
м. Києва".
(ПР-5609 від 19.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 
Земельного кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» передати 
громадянину Чубенку Валерію Володимировичу у приватну власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 8 000 000 
000:82:445:0147) із земель комунальної власності територіальної громади 
міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Столетова, 14-а у Голосіівському 
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Чубенку Валерію Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Столетова, 14-а у Голосіївському районі м. Києва".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

3.4. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та 
внесення змін до них):

3.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20757
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ВАЛЕНТИН ПЛЮС"
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно-
виставкового комплексу та паркінгу на вул. Льва
Толстого, 28 у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5571 від 13.08.2014)

с1

(лист ТОВ «Валентин Плюс від 21.08.2014 №77/08
(вх. №08/12 Ш  від 27.08.20Ш



Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки № 72-6-00514 від 12.05.2008 площею 1,6714 га.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І., Микитась М.В., Дворніков В.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕНТИН ПЛЮС" 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельно-виставкового комплексу та паркінгу на 
вул. Льва Толстого, 28 у Солом'янському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Микитася М.В., 
Непопа В.І., Шилюка П.С., Дворнікова В.М., Янченко Г.І. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої 
групи депутата Микитася М.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  1 
(Дворніков В.М.).

3.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19201
Проект рішення "Про поновлення договору оренди 
земельних ділянок публічному акціонерному 
товариству "Фармак" для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд на 
вул. Фрунзе, 74 у Подільському районі м. Києва та 
внесення змін до нього".
(ПР-5503 від 13.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок № 85-6-00299 від 08.12.2006 загальними площами 
0,0983 га/ 0,3388 га.

Внести зміни до договору оренди земельних ділянок № 85-6-00299 від 
08.12.2006, а саме: слова «відкрите акціонерне товариство «Фармак» 
замінити словами «публічне акціонерне товариство «Фармак» у 
відповідних відмінках.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С., Кустова В.В., Дворніков В.М., 
Олійник В.І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення договору 
оренди земельних ділянок публічному акціонерному товариству 
"Фармак" для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 
споруд на вул. Фрунзе, 74 у Подільському районі м. Києва та внесення 
змін до нього".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Чисельність депутатів, що беруть участь у  засіданні 
постійної комісії 02.09.2014 зменшилась на 1 особу - залу 
засідань залишив депутат -  член комісії Найдьонов О.В.

3.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21070
Проект рішення "Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Алекс Буд» договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та експлуатації житлового будинку з 
прибудованими приміщеннями та підземним 
паркінгом на просп. Правди, 80-82 у Подільському 
районі м.Києва".
(ПР-5662 від 28.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки №85-6-00073 від 07.11.2003 площею 0,4809 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Жилик Л.Д., Новіков І.П., Олексієнко І.С.,
Поліщук О.Г., Шилюк П.С., Дворніков В.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Алекс Буд» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації 
житлового будинку з прибудованими приміщеннями та підземним 
паркінгом на просп. Правди, 80-82 у Подільському районі м.Києва».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Микитася М.В., 
Непопа В.І., Шилюка П.С., Дворнікова. В.М., Янченко Г.І. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої 
групи депутата Микитася MB.

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

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

3.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20985
Проект рішення "Про поновлення публічному 
акціонерному товариству «Компанія катран» договору 
оренди земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового комплексу 
з підприємствами соціально-культурного, побутового 
обслуговування, спорудами для зберігання 
індивідуального автотранспорту та дитячим садочком 
на вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі 
м. Києва та внесення змін до нього".
(ПР-5416 від (^.08.2014)
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Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок від 17.06.2008 №72-6-00520 площею 3,6628 га та 
площею 2,0262 га.

Внести зміни до договору оренди земельних ділянок від 17.06.2008 №72-6- 
00520, а саме:

- слова «закрите акціонерне товариство «Компанія Катран» замінити 
словами «публічне акціонерне товариство «Компанія Катран» у 
відповідних відмінках.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення 
публічному акціонерному товариству «Компанія катран» договору 
оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового комплексу з підприємствами соціально- 
культурного, побутового обслуговування, спорудами для зберігання 
індивідуального автотранспорту та дитячим садочком на 
вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва та внесення 
змін до нього".

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

3. Повернутись до розгяду цього питання після надання 
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.

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

3.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18842
Проект рішення "Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЯР» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва житлово-офісного 
комплексу з підземним паркінгом на вул. Ризькій, 73-а 
у Шевченківському районі м.Києва (з урахуванням 
змін і доповнень)".
(ПР-5650 від 26.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 26.07.2004 №91-6-00302 (з урахуванням договору про 
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від 30.03.2006 
№91-6-00540) площею 0,9894 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЯР» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом на 
вул. Ризькій, 73-а у Шевченківському районі м.Києва (з урахуванням 
змін і доповнень)".

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

56



57

3.5. Розгляд кадастрових справ {внесення змін):

3.5.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20684
Проект рішення "Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.03.2012 №375/7712 "Про 
приватизацію земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд у Подільському районі м. Києва". 
(ПР-5515 від 13.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни у додаток до рішення 
Київської міської ради від 15.03.2012 №375/7712 "Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд у Подільському районі 
м. Києва", у третій позиції:

- у п’ятій графі слово «Коренева» замінити на слово «Коренева»

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.03.2012 №375/7712 "Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд у Подільському районі 
м. Києва".

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

3.5.2.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18515
Проект рішення "Про внесення змін до пункту 5 
рішення Київської міської ради від 27.05.2004 
№ 281-2/1491 "Про надання і вилучення земельних 
ділянок та припинення права користування землею". 
(ПР-5363 від 30.07.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни до пункту 5 рішення 
Київської міської ради від 27.05.2004 № 281-2/1491 «Про надання і 
вилучення земельних ділянок та припинення права користування 
землею", а саме:
- слово «передати» замінити словом «надати»;
- слова та цифру «в короткострокову оренду на 5 років» замінити 

словами «у постійне користування»;
- слова та цифри «площею 0,41 га» замінити словами та цифрами 

«площею 0,4140 га (кадастровий номер 8000000000:78:092:0077)»;
- підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції: «Вжити заходів щодо 

державної реєстрації права постійного користування земельною 
ділянкою у порядку, встановленому Законом України "Про державну 
реєстрацію речових прав наперухоме майно та їх обтяжень";



- підпункт 5.1.7 викласти в такій редакції: "Питання пайової участі 
вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 
№ 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік";

- підпункт 5.1.8 виключити.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Шилюк П.С., Микитась М.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
пункту 5 рішення Київської міської ради від 27.05.2004 № 281-2/1491 
"Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права 
користування землею».

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Микитася М.В., 
Непопа В.І., Шилюка П.С., Дворнікова В.М., Янченко Г.І. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої 
групи депутата Микитася М.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів 
землеустрою) :

3.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6579
Проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Головному управлінню Пенсійного фонду України у 
Київській області для будівництва адміністративного 
комплексу з подальшим обслуговуванням та 
експлуатацією в 10-му мікрорайоні житлового масиву 
Осокорки (ділянка № 62) на вул. Вишняківській, 2-а у 
Дарницькому районі м.Києва".
(ПР-5362 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,5988 г а -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головному управлінню 
Пенсійного фонду України у Київській області для будівництва 
адміністративного комплексу з подальшим обслуговуванням та 
експлуатацією в 10-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки (ділянка 
№ 62) на вул. Вишняківській, 2-а у Дарницькому районі м.Києва".

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



3.6.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4410
Проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки полку 
патрульної служби Головного управління МВС України 
в місті Києві для обслуговування адмінбудівлі І111С при 
ГУ МВС України в місті Києві на 
просп. Повітрофлотському, 24/2 у Солом'янському 
районі м. Києва".
(ПР-5557 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,5665 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки полку патрульної 
служби Головного управління МВС України в місті Києві для 
обслуговування адмінбудівлі 1111С при ГУ МВС України в місті Києві на 
просп. Повітрофлотському, 24/2 у Солом'янському районі м. Києва".

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

3.6.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6353
Проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Державній адміністрації залізничного транспорту 
України земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування транспортної. інфраструктури 
(гаражного комплексу службового транспорту, станції 
технічного обслуговування автомобілів та 
багаторівневого паркінгу для зберігання автомобілів 
населення) на вул. Івана Федорова, 32-а у 
Солом’янському районі м.Києва".
(ПР-5281 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 2,9565 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державній 
адміністрації залізничного транспорту України земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури 
(гаражного комплексу службового транспорту, станції технічного 
обслуговування автомобілів та багаторівневого паркінгу для зберігання 
автомобілів населення) на вул. Івана Федорова, 32-а у Солом’янському 
районі м.Києва". /-■
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2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 

діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надання 
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.

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

3.6.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5137
Проект рішення "Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Шевченківському районному управлінню головного 
управління МВС України в м. Києві для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі на 
вул. Герцена, 9 у Шевченківському районі м. Києва". 
(ПР-5541 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,4848 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Шевченківському 
районному управлінню головного управління МВС України в м. Києві 
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на 
вул. Герцена, 9 у Шевченківському районі м. Києва".

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

3.6.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5081
Проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Шевченківському районному управлінню головного 
управління МВС України в м. Києві для обслуговування 
та експлуатації будівлі гуртожитку на вул. Салютній, 3 у 
Шевченківському районі м. Києва ".
(ПР-5544 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,3329 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Шевченківському 
районному управлінню головного управління МВС України в м. Києві 
для обслуговування та експлуатації будівлі гуртожитку на вул. Салютній,
З у Шевченківському районі м. Києва ".

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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3.7. Розгляд кадастрових справ {відмова в поновленні договорів 
оренди):

3.7.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20599
Проект рішення "Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Лайоша Гавро, 7 в 
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5549 від 13.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки площею 0,8990 га від 13.04.2006 №78-6-00360.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на 
вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі м. Києва".

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

3.7.2.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20610
Проект рішення "Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Прирічній, 17 в 
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5459 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки площею 0,4941 га від 25.04.2005 №78-6-00273.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову товариству з 

обмеженою відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на 
вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва".

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



3.7.3.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20659
Проект рішення "Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Прирічній, 19 в 
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5426 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди 
земельної ділянки площею 0,2935 гавід 14.02.2005 №78-6-00246.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю Будівельній компанії "КРОУН" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на 
вул. Прирічній, 19 в Оболонському районі м. Києва". 

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

3.7.4.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20616
Проект рішення "Цро відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю "КІБ" в поновленні договору оренди 
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправного комплексу на 
вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5458 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди 
земельних ділянок площами 0,1903га; 0,0079га; 0,0790га; 0,0078га від 
27.07.2007 №78-6-00452.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову товариству з 
обмеженою відповідальністю "КІБ" в поновленні договору оренди 
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу на вул. Богатирській в Оболонському районі 
м. Києва".

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

3.8.Повторний розгляд кадастрових справ (відмова у  наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою):

3.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21158
Проект рішення "Про відмову громадянину Пушнову 
Дмитру Сергійовичу л^наданні дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 
ділянки)".
(ПР-5491 від 08.08.2014)

Проектом рішення передбачено: на виконання постанови Київського апеляційного 
суду від 05.02.2014 у справі №826/14357/13-а, розглянувши клопотання 
громадянина Пушнова Дмитра Сергійовича від 20.03.2013 та від 17.04.2013 про 
надання безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 
ділянки) орієнтовним розміром 0,10 га в межах міста Києва та враховуючи те, що 
до клопотань не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки, відмовити громадянину Пушнову Дмитру 
Сергійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 
ділянки) орієнтовним розміром 0,10 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову громадянину 
Пушнову Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибної ділянки)".

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

3.8.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21142
Проект рішення "Про відмову громадянину Жабському
Владиславу Ігоровичу у наданні дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки) та для ведення садівництва у
пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва". 
(ПР-5368 від 30.07.2014)

Проектом рішення передбачено: розглянувши заяви-клопотання громадянина 
Жабського Владислава Ігоровича від 21.07.2012 про безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та для ведення 
садівництва у пров. Залежному у Голосїївському районі м. Києва, на виконання 
постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.11.2013 у справі 
№2а-14972/11/2670, враховуючи те, що земельні ділянки відповідно до таблиці 17 
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 «Про затвердження 
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста» (зі змінами та доповненнями) 
розташовані в межах озеленен^7територій, іцр-резервуються для розвитку мережі
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зелених насаджень загального користування на період після 2010 року (біля с. 
Чапаєвка), керуючись Законом України «Про мораторій на зміну цільового 
призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та 
інших населених пунктах», статтями 9, 116, 118 Земельного кодексу України, 
відмовити громадянину Жабському Владиславу Ігоровичу у наданні 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та для ведення 
садівництва у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову громадянину 
Жабському Владиславу Ігоровичу у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибної ділянки) та для ведення садівництва у 
пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва".

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

(ПР-5576 від 13.08.2014)
Земельна ділянка площею 0,0678 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Сіденко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці 
Сіденко Олександрі Геннадіївні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Байкальській, 17 у Голосіївському районі 
м. Києва".

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

3.9.2.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12756

3.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

3.9.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-1307
Проект рішення "Про передачу громадянці Сіденко 
Олександрі Геннадіївні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Байкальській, 17 у Голосіївському районі 
м. Києва".

Проект рішення "Про передачу громадянці
приватну власність
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земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Федора Кричевського, 20 у 
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5473 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,513 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці 
Пилипчинець Ангеліні Павлівні у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва на вул. Федора Кричевського,
20 у Святошинському районі м. Києва".

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Н ІН  II ̂

3.9.3.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18343
Проект рішення "Про передачу громадянину 
Телішевському Павлу Вікторовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Обухівській, 85/6 у Святошинському районі 
м. Києва".
(ПР-5468 від 07.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,0436 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину 
Телішевському Павлу Вікторовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 85/6 у 
Святошинському районі м. Києва".

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

4. Повторний розгляд кадастрових справ:

4.1.Повторний розгляд кадастрових справ {продаж):

4.1.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1209
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки 
підприємству громадського харчування у формі 
товариствам обмеженою відповідальністю "ЗЕЛЕНИЙ 
ГАЙ" / для експлуатацій обслуговування та
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реконструкції об'єкта громадського обслуговування 
населення на вул. Набережно-Печерській, 10-г (літ. А) 
у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-5154 від 24.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,0340 га.
Проектом рішення передбачено: Експертна грошова оцінка станом на
15.10.2013 становить 830 885,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., ПІилюк П.С., Поліщук О.Г.,
Микитась М.В.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради — заступника 
голови (з питань землекористування) постійної комісії Київради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Дворнікова В.М. перенести розгляд проекту рішення "Про продаж 
земельної ділянки підприємству громадського харчування у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛЕНИИ ГАЙ" для 
експлуатації, обслуговування та реконструкції об'єкта громадського 
обслуговування населення на вул. Набережно-Печерській, 10-г (літ. А) у 
Голосіївському районі м. Києва" на наступне засідання постійної 
комісії.

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

4.1.2.СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-0126
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки 
фізичній особі-підприємцю Макарчук Ірині Дмитрівні 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
магазину і кафе в одному комплексі на вул. Мілютенка, 
24 у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5164 від 24.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,0341 га.
Проектом рішення передбачено: Експертна грошова оцінка станом на
12.12.2013 становить 686 746,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В.

УХВАЛИЛИ: Повернути представлені матеріали до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) на 
доопрацювання, а саме: для уточнення адреси земельної ділянки, 
оскільки майно розташоване на вул. Мілютенка, 24-6 у  
Деснянському районі м. Києва, а ділянка продається по 
вул. Мілютенка, 24 у  Деснянському районі м. Києва.

-  1
(Микитась М.В.).
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4.2. Повторний розгляд кадастрових справ {аукціон):

4.2.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1215
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки на 
земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 
експлуатації будівлі громадського призначення, 
закладів торгівлі та громадського харчування на 
вул. Миколи Лаврухіна, 7-6 у Деснянському районі 
м. Києва".
(ПР-5163 від 24.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,1403 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки на 
земельних торгах (аукціоні) для будівництва та експлуатації будівлі 
громадського призначення, закладів торгівлі та громадського 
харчування на вул. Миколи Лаврухіна, 7-6 у Деснянському районі 
м. Києва".

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

5. Розгляд правових висновків управлінця правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради:

5.1.СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.08.2014 № 08/230-914 до проекту рішення «Про 
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству "Ватутінськінвестбуд" на 
вул. Миколи Закревського у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва об'єктів транспортної 
інфраструктури» (ПР-5289 від 28.07.14, справа- 
клопотання № К-18283) - матеріали додаються.

(проект рішення з пояснювальною запискою до нього; правовий 
висновок управління правового забезпечення діяльності Київради 
від 26.08.2014 №08/230-914 -  на 2-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.



УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.08.2014 № 08/230-914 до проекту рішення «Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству "Ватутінськінвестбуд" на вул. Миколи 
Закревського у Деснянському районі м. Києва для будівництва об'єктів 
транспортної інфраструктури».

2. Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту 
подання на доопрацювання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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5.2.СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
08.08.2014 № 08/230-804 до проекту рішення «Про 
продаж земельної ділянки на земельних торгах 
(аукціоні) для будівництва, обслуговування та 
експлуатації кафе та магазину на вул. Луначарського, 
24-а у Дніпровському районі м. Києва» (ПР-5156 від 
24.07.2014, справа №  Є-1214) - матеріали додаються.

(проект рішення з пояснювальною запискою до нього; правовий 
висновок управління правового забезпечення діяльності Київради 
від 08.08.2014 №08/230-804 -  на 2-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Державін В.В., Поліщук О.Г., Харченко О.В., 
Кустова В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені в правовому висновоку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 08.08.2014 М 08/230-804 до проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, обслуговування 
та експлуатації кафе та магазину на вул. Луначарського, 24-а у 
Дніпровському районі м. Києва».

2. Підтримати раніше прийняте рішення постійної комісії 
Київради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 01.08.2014 щодо погодження проекту 
рішення «Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 
для будівництва, обслуговування та експлуатації кафе та магазину на 
вул. Луначарського, 24-а у Дніпровському районі м. Києва" (ПР-5156 від 
24.07.2014, справа № Є-1214) з подальшим винесенням його на розгляд 
чергового пленарного засідання сесії Київради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Кустова В.В., 
Левада С.Я.).



5.3.СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 
26.08.2014 № 08/230-915 до проекту рішення «Про 
надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу» (ПР- 
5143 від 24.07.2014, справа № Є -1217) - матеріали 
додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою до нього; правовий 
висновок управління правового забезпечення діяльності Київради 
від 26.08.2014 №08/230-915 -  на 1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.08.2014 № 08/230-915 до проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу» (ПР-5143 від 24.07.14, справа № Є-1217).

2. Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту 
подання на доопрацювання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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5.4.СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності. Київської міської ради від
26.08.2014 № 08/230-918 до проекту рішення «Про 
поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ №1" 
договору оренди земельної ділянки для будівництва 
комплексу житлових будинків з вбудованими 
приміщеннями на узвозі Герцена, 32 у 
Шевченківському районі м.Києва та внесення змін до 
нього» (ПР-5443 від 06.08.14, справа № А-15469) - 
матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою до нього; правовий 
висновок управління правового забезпечення діяльності Київради 
від 26.08.2014 №08/230-918 -  на 2-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В., Левада С.Я., Шилюк П.С., 
Дворніков В.М., Кустова В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені в правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 26.08.2014 № 08/230-918^до проекту рішення «Про поновлення



ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ №1" договору оренди земельної ділянки для будівництва 
комплексу житлових будинків з вбудованими приміщеннями на узвозі 
Герцена, 32 у Шевченківському районі м.Києва та внесення змін до 
нього» (ПР-5443 від 06.08.14, справа № А-15469) враховуючи прохання 
інвесторів будівництва, а також оскільки рішеннями суду, які 
винесені стосовно цієї земельної ділянки прямо не заборонено 
поновлювати договір оренди.

2. Підтримати раніше прийняте рішення постійної комісії 
Київради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 19.08.2014 щодо погодження проекту рішення 
«Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ №1" договору оренди земельної 
ділянки для будівництва комплексу житлових будинків з вбудованими 
приміщеннями на узвозі Герцена, 32 у Шевченківському районі м.Києва 
та внесення змін до нього" (.ПР-5443 від 06.08.14, справа А-15469) з 
подальшим винесення його на розгляд найближчого пленарного 
засідання сесії Київради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Кустова В.В., 
Дворніков В.М., Левада С.Я.).

6. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 12.08.2014 №08/230-833 до проекту рішення 
«Про відмову у поновленні договору оренди земельної 
ділянки та відміну рішення Київської міської ради 
від 22.02.2007 №191/852 "Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Старкада" для будівництва, експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі адміністративного 
призначення з автомобільним паркінгом на 
вул. Тимірязєвській, 36 у Печерському районі 
М . Києва» за податям тимчасової контрольної комісії Київради з 
питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, 
прийнятих після травня 2006року, та депутата Київради О.Вовченка 
від 18.07.2014 №08/279/259-16.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа 
голови тимчасової контрольної комісії Київради з 
питань перевірки легітимності рішень Київської міської 
ради, прийнятих після травня 2006 року, Т.Меліхової 
від 27.08.2014 №08/ТКК1-32 -  матеріали додаються.
(правовий висновок від 11.08.2014 №08/230-815; проект рішення 
з пояснювальною запискою до нього; лист депутата Київради 
Меліхової ТЛ від 27.08.2014 №08/ТКК1-32 — на 12-ти арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., Шилюк П.С., Михайленко В.О., 
Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати доопрацьований згідно з правовим висновком 
проект рішення «Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю "Старкада" у поновленні договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі адміністративного призначення з автомобільним паркінгом на 
вул. Тимірязєвській, 36 у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  4 
(Дворніков В.М., Шилюк П.С., Михайленко В.О., Міщенко О.Г.

7. СЛУХАЛИ: Розгляд доручення Київського міського голови Кличка
В.В. від 14.08.2014 №001-ОП/Л-3292 щодо звернення 
дирекції дитячого футбольного клубу «Євробіс- 
Арсенал» від 16.06.2014 №16-06/2014, Федерації 
футболу м. Києва від 16.06.2014 №77 стосовно 
віднайдення шляхів повернення територіальній громаді 
міста Києва території та об’єктів 
стадіону «Арсенал» за адресою: вул. Грушевського, 36 
у Печерському районі м. Києва, а також території та 
об’єктів стадіону «Старт» за адресою: вул. Шолуденка, 
26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва 
з урахуванням листів:

- департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (КМДА) від 20.08.2014 
№057026-ОП/л-3292-4284;

- департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (КМДА) від
11.08.2014 №055-2336;

- управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 18.08.2014 №08/230- 
871 -матеріали додаються.

(доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 14.08.2014 
№ 001-ОП/Л-3292; копія листа дирекції дитячого футбольного 
клубу «Євробіс-Арсенал» від 16.06.2014 №16-06/2014; лист 
департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради 
(КМДА) від 20.08.2014 №057026-ОП/л-3292-4284; копія листа 
департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (КМДА) від 11.08.2014 №055-2336; лист 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради від 18.08.2014 №08/230-871 — на 1 7-ти арк.)
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УХВАЛИЛИ: 1. Направити представлені матеріали на розгляд постійно 
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального 
плану міста Києва до 2025року.

2. Повернутись до розгяду цього питання після надання 
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

8. СЛУХАЛИ: Розгляд листа департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 04.07.2014 
№05703-6245 (вх.№08/9997 від 16.07.14) стосовно передачі 
деяких функцій ведення Державного земельного 
кадастру та реєстрації речових прав на земельні 
ділянки виконавчому органу Київської міської ради -  
матеріали додаються.
(лист департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (КМДА) від 04.07.2014 №05703-6245 (вх.№08/9997 від 
16.07.14), копія Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення реалізації у  повному обсязі 
завдань і повноважень місцевих державних адміністрацій у  
сфері земельних відносин» та Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації у  
повному обсязі завдань і повноважень місцевих державних 
адміністрацій», копія порівняльної таблиці) -  на 21-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Дворніков В.М., Шилюк П.С., 
Турець В.В.

УХВАЛИЛИ: Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (КМДА) підготувати та передати на розгляд 
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування проект рішення Київради про звернення до 
Верховної Ради України стосовно передачі деяких функцій ведення 
Державного земельного кадастру та реєстрації речових прав на 
земельні ділянки виконавчому органу Київської міської ради (КМДА).

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

9. СЛУХАЛИ: Розгляд питання стосовно контролю за виконанням 
рішення Київради від 28.02.2013 №89/9146 «Про 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у 
частині приведення розміру річної орендної плати 
у відповідність до положень статті 288 Податкового 
кодексу України» -матеріали додаються.
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(копіярішення Киівради від 28.02.2013 №89/9146, копія переліку 
договорів оренди земельних ділянок) -  на 4-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., Шилюк П.С.

УХВАЛИЛИ: Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Киівради (КМДЛ) підготувати та надати на наступне 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування інформацію 
щодо неукладених згідно з цим рішенням додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок.

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

10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 24.02.2011 року 
№56/5443 "Про затвердження Порядку визнання 
обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні 
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до 
деяких рішень Київської міської ради" та деяких 
рішень Київської міської ради» - за  поданням в. о. 
директора Департаменту містобудування та архітектури
А.Вавриша -  матеріали додаються (доручення 
заступника міського голови -  секретаря Киівради від
22.08.2014 №08/231-582/ПР (Доповідач А.Вавриш).
(доручення заступника міського голови -  секретаря Киівради від
22.08.2014 №08/231-582/ПР, лист виконавчого органу Киівради 
«Київська міська державна адміністрації) від 13.08.2014 №009- 
01, копія проекту рішення Киівради з пояснювальною запискою 
та порівняльною таблицею до нього) -  на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Вавриш A.B., Дворников В.М., Микитась М.В., 
Кустова В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 24.02.2011 року №56/5443 "Про затвердження 
Порядку визнання обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів 
пересувної дрібнороздрібної^орговельноїмережі в утриманні об'єктів



благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської 
міської ради" та деяких рішень Київської міської ради».

2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (КМДА) в робочому порядку врахувати всі 
зауваження та пропозиції, що надійшли по зазначеному проекту 
рішення.

3. Доповідачу при розгляді цього проекту рішення на пленарному 
засіданні сесії Київради яке відбудеться 04.09.2014 озвучити дані 
правки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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11. СЛУХАЛИ: Розгляд листа Державного агентства земельних
ресурсів України від 23.07.2014 №18-28-0.13-8727/2-14 
(вх.№19548 від 04.08.14) СТОСОВНО забезпечення  
військовослужбовців земельними ділянками -  
матеріали додаються.
(доручення Київського міського голови від 05.08.2014 №19545, 
лист Державного агентства земельних ресурсів України від
23.07.2014 №18-28-0.13-8727/2-14 (вх.№19548 від 04.08.14» -  на 
1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Поліщук О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію, викладену в листі від 23.07.2014 
№18-28-0.13-8727/2-14.

2. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (КМДА) протягом 2 тижнів підготувати та 
передати на розгляд постійної комісії Київради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
інформацію стосовно виконаної роботи щодо забезпечення киян- 
військовослужбовців які приймають участь у  АТО земельними 
ділянками.

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

12. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Зої Гайдай, 10-в в 
Оболонському районі м. Києва» - за поданням депутата 
Київської міської ради В.Столара від 08.08.2014 №08/279/086/13 
(доручення заступника міського голови — секретаря Київради 
від 19.08.2014 №08/231-560/ПР) — матеріали додаються 
(Доповідач В.Столар).



(копія доручення заступника міського голови -  секретаря 
Київради від 19.08.2014 №08/231-560/ПР, лист депутата 
Київради В.Столара від 08.08.2014 №08/276/086/13, копія 
проекту рішення та пояснювальної записки до нього, копія 
листа ТОВ «Молодіжно-житловий комплекс
«Оболоньжитлобуд», графічні матеріали -  на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Пількевич А.О.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському районі 
м. Києва» за умови внесення до нього наступних змін:

в преамбулі проекту рішення після слів «звернення громадян» 
доповнити словами «та товариства з обмеженою відповідальністю 
«Молодіжно-житловий комплекс «Оболоньжитлобуд» від 20.03.2012 
№9 та від 24.06.2014 №1».

доповнити проект рішення новим пунктом 1 такого змісту: 
«Відмовити в поновленні договору оренди земельної ділянки від
11.08.2005 №78-6-00299, укладеного між Київською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Молодіжно- 
житловий комплекс «Оболоньжитлобуд» на підставі рішення 
Київської міської ради від 21.04.2005 №329/2904 «Про передачу 
закритому акціонерному товариству «Молодіжно-житловий 
комплекс «Оболоньжитлобуд» земельної ділянки для будівництва 
багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом на 
вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському районі м. Києва»;

виключити підпункт 4.2 пункту 4 та пункт 5 проекту рішення; 
у  зв ’язку з вищевикладеним змінити нумерацію пунктів.

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

13. Різне:

13.1.СЛУХАЛИ: Повторний розгляд звернення депутата Київради
В.Кустової від 12.08.2014 вих. № 08/279-048-68 
(вх.№08/іі73б від 3o.o7.i4) щодо питання про покращення 
прибудинкової території з вирішенням питань 
оздоровлення населення та облаштуванням 
паркомісць - матеріали додаються. (Доповідач
В.Кустова).
(лист депутата Київради В.Кустової від
12.08.2014 вих. № 08/279-048-68 (вх.№08/іі73б від зо.о7.і4) на 
1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., КустоваВ.В., Микитась М.В.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення депутата Київради В.Кустової 
від 12.08.2014 вих. № 08/279-048-68 (в х .№08/ і і 7 3 6 в і д з о .о 7.і 4).

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Кустової В.В., 
Микитася М.В., Міщенка О.Г., Михайленка В.О. для додаткового 
вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи депутата 
Кустову В.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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13.2.СЛУХАЛИ: Розгляд листа депутата Київради В.Кустової від
21.08.2014 вих. № 30 (вх.№08/10489 від 23.07.14) Щ О Д О

створення робочої групи для вивчення питання щодо 
Трапезної церкви, яка розміщена на території 
Михайлівського монастиря - матеріали
додаються. (Доповідач В.Кустова).

(лист депутата Київради В.Кустової від 21.08.2014
вих. №  ЗО (вх.№08/10489 від 23.07.14) HÜ 1-Му О рК.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради -  члена 
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування Кустової В.В. перенести розгляд питання 
щодо створення робочої групи для вивчення питання щодо Трапезної 
церкви, яка розміщена на території Михайлівського монастиря на 
наступне засідання постійної комісії.

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

13.3.СЛУХАЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради
І.Опадчого від 20.08.2014 №08/279/076-019 стосовно 
надання пропозицій до проекту рішення Київради 
«Про затвердження положення про експертів
постійної комісії Київської міської ради»
матеріали додаються.

(лист депутата Київради І.Опадчого від 20.08.2014
№08/279/076-019, копія проекту рішення та пояснювальної 
записки до нього на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Опадчий І.М., Левада С.Я., Дворніков В.М., 
Харченко О.В.



УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію, викладену в листі депутата Київської 
міської ради І.Опадчого від 20.08.2014 №08/279/076-019, доповнивши 
пункт 7 Положення про експертів постійної комісії Київської 
міської ради підпунктом 7.4 такого змісту: «Припинення роботи 
на посаді експерта постійної комісії Київської міської ради 
відбувається після закінчення терміну скликання Київської міської 
ради, під час якого його було призначено на цю посаду».

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

13.4.СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 20.08.2014 
№05707-8129 стосовно можливості зменшення 
річної орендної плати до 3 % від нормативної 
грошової оцінки ТОВ «Компанія Рів’єра» за 
користування земельною ділянкою на Дніпровській 
набережній у Дарницькому районі м.Києва - 
матеріали додаються.

(копія листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради від 20.08.2014 №05707-8129, копія листа 
ТОВ «Компанія Рів ’єра» від 10.07.14 № 08 на 4-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати інформацію викладену в листі Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) від 20.08.2014 
№05707-8129 стосовно можливості зменшення річної орендної плати до 
З % від нормативної грошової оцінки ТОВ «Компанія Рів’єра» за 
користування земельною ділянкою на Дніпровській набережній у 
Дарницькому районі м.Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (КМДА) врахувати прохання ТОВ «Компанія Рів*єра» при 
підготовці проекту рішення Київради про поновлення договору 
оренди земельної ділянки від 25.02.2009 №63-6-00533 ТОВ «Компанія 
Рів’єра» для влаштування стоянки плавзасобіврізного призначення 
з благоустроєм прилеглої території на Дніпровській Набережній у  
Дарницькому районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Семененко O.A.). г

13.5. Протоколи засідань робочих груп:

13.5.1.СЛУХАЛИ: Повторний розгляд протоколу № 4 засідання
постійно діючої робочої групи по вивченню стану 
підготовкр^Генерального плану міста Києва до 2025



року від 04.08.2014 № 01/10 стосовно пропозицій 
щодо підготовки Концепції використанім 
прибережних зон Дніпра та островів - за
участю представників Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації), КО «Інститут Генерального 
плану м. Києва» та комунального підприємства 
«Плесо» - матеріали додаються (Доповідач 
Левада С.Я.)

(Протокол N9 4 засідання постійно діючої робочої групи по 
вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва 
до 2025року від 04.08.2014 №  01/10 - н а  5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол № 4 засідання постійно діючої робочої 
групи по вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва 
до 2025 року від 04.08.2014 № 01/10.

2. Направити протокольне доручення Департаменту земельних 
ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (КМДА), КП «Плесо» щодо надання інформації про 
результати проведених конкурсів та тих, що планується проводити із 
залученням інвесторів для реалізації інвестиційних проектів розвитку 
об’єктів водного фонду м. Києва (із зазначенням переліку об’єктів, які 
потребують залучення інвестицій).

3. Головному архітектору проекту «Загальної концепції 
реновації долини р. Дніпро в м. Києві, в тому числі островів та 
Дніпровських схилів» С.Дьоміну підготувати та передати профільній 
комісії Київради аналітичні довідки по кожному з дослідницьких 
етапів розробки Концепції, які було окреслено в доповіді.

4. Направити протокольне доручення КП «Київзеленбуд» для 
отримання інформації по розрахункових потребах (калькуляції) для 
утримання територій парків та інших об’єктів благоустрою у сфері 
зеленого господарства в м. Києві, а також коштів, що фактично 
виділялися для цих цілей за останні роки з бюджету м. Києва та інших 
джерел.

5. За ініціативою громадськості та голови робочої групи
С.Левади підготувати запити до Національної академії наук України 
про участь представників профільних екологічних інститутів у 
розгляді матеріалів Концепції та залучати фахових спеціалістів- 
екологів до участі в засіданнях.

6. Департаменту містобудування та архітектури спільно з КО 
«Інститут Генерального плану м. Києва» підготувати та надати 
робочій групі стислі аналітичні резюме окремих розділів Концепції та 
проведених досліджень, у т.ч. з гідро, дендро та зоологічних проблем,
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об’єктів та територій природно-заповідного фонду, соціологічних та 
економічних питань, розвитку водного транспорту тощо, а також 
використаних матеріалів міжнародного архітектурно-містобудівного 
конкурсу та інвестиційних конкурсів.

7. Направити КП «Плесо» протокольне доручення щодо надання 
інформації про проведену інвентаризацію об’єктів та розрахункових 
потреб у фінансових ресурсах для забезпечення утримання та охорони 
водних об’єктів, включаючи утримання рятувальних служб, технічних 
засобів, транспорту, санітарної очистки тощо, а також коштів, що 
фактично виділяються для цих цілей з бюджету м. Києва та інших 
джерел.

8. Направити протокольне доручення Департаменту земельних 
ресурсів, Управлінню контролю за благоустроєм Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київради (ЬСМДА), ДКП «Плесо», КП 
«Київзеленбуд» щодо підготовки інформації стосовно земельних 
ділянок, наданих для розміщення малих архітектурних форм для 
здійснення підприємницької діяльності та під забудову на території 
Дніпровських островів, прибережних територій і пляжів Дніпра та 
інших водних об’єктів міста.

9. Направлення звернення до Інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю м. Києва, Департаменту 
земельних ресурсів, Управління контролю за благоустроєм 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київради (КМДА) щодо перевірки 
законності розміщення споруд комерційного призначення в межах 
прибережної смуги р. Дніпро на Дніпровській набережній (в районі 
мосту ім. Патона) в Дніпровському районі м. Києва, а також 
законність розміщення споруд комерційного призначення (включаючи 
малі архітектурні форми) в межах прибережної смуги р. Дніпро в 
м.Києві.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО

14.СЛУХАЛИ: Пропозиція депутата Київради Андреева A.C. щодо
розгляду листа від 01.09.2014 №08/279-002-20 
стосовно звернення мешканців Солом’янського 
району м. Києва з приводу незаконно-забудованого 
автозаправного комплексу «WOG» на 
Севастопольській площі м. Києва -  матеріали
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додаються.
(лист депутата Київради А.Андрєєва від 01.09.2014 №08/279-002-20 на  
2 -х  арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Андрєєв A.C., Бритько О.М., Кустова В.В., 
Непоп В.І., Семененко O.A.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд питання стосовно звернення мешканців 
Солом’янського району м. Києва з приводу незаконно-забудованого 
автозаправного комплексу «WOG» на Севастопольській площі 
м. Києва.

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Прокопіва В.В., 
Кустової В.В., Henona В.І., Семененка O.A., Макаренка М.В., 
Андрєєва A.C. та представників громадськості для додаткового 
вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Прокопіва В.В.

3. Звернутись до Інспекції державного архітектурно- 
будівельного контролю в м. Києві щодо організації перевірки 
дотримання вимог законодавства у  сфері містобудівної діяльності, 
державних будівельних норм, стандартів і правил під час забудови 
автозаправного комплексу «WOG» на Севастопольській площі 
м. Києва. У разі виявлених порушень вжити відповідних заходів та 
поінформувати про результати перевірки комісію.

4. Повернутися до розгляду цього питання після отримання 
результатів перевірки та надання протоколу засідання робочої групи.

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

15.СЛУХАЛИ: Пропозиція депутата Київради Дворнікова В.М.
щодо розгляду листа ТОВ «Реет Мон Групп» від
29.08.2014 вх.№08/12619 стосовно внесення змін в 
частині назви землекористувача у пункт 30 рішення 
Київської міської ради від 29.04.2004 №237/1447 
«Про надання і вилучення земельних ділянок та 
припинення права користування землею» -  
матеріали додаються.
(копія листа TOB РЕСТ МОН ГРУПП» від 29.08.2014 №08/12619 н а  2 -х  
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі ТОВ «Рест Мон 
Групп» від 29.08.2014 вх.№08/12619.

2. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (КМДА) підготувати в найкоротший термін 
відповідний проект рішення про внесення змін до пункту ЗО рішення 
Київської міської ради ві& 29.04.2004 №237/1447 «Про надання і



вилучення земельних ділянок та припинення права користування 
землею» в частині зміни назви землекористувача». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» — немає.
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16.СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київради - секретаря
постійної комісії з питань дотримання законності, 
правопорядку та боротьби з корупцією І. Опадчого 
щодо розгляду листа від 01.09.2014 №08/291-040 
стосовно розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 08.09.2005 №62-6-0057, укладеного між 
Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «ЖЕНСАН» -  
матеріали додаються.
(лист депутата Київради І.Опадчого від 01.09.2014 №08/291-040 на 1-  
м у  арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Опадчий І.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію депутата Київради - секретаря 
постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та 
боротьби з корупцією І. Опадчого стосовно розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 08.09.2005 №62-6-0057, укладеного між Київською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЖЕНСАН».

2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої 
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану 
міста Києва до 2025року.

3. На наступному засіданні постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування 
розглянути проект рішення «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 08.09.2005 №62-6-0057, укладеного між Київською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЖЕНСАН» з врахуванням пропозицій та зауважень постійно діючої 
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану 
міста Києва до 2025року.

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

17.СЛУХАЛИ: Пропозиція депутата Київради -  голови постійної
комісії Київради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Прокопіва В.В. 
щодо повторного розгляду проекту рішення «Про 
надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки



комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" на 
вул. Маршала Малиновського, 326-36 в 
Оболонському районі м. Києва для будівництва 
житлового будинку з об’єктами соціально- 
культурного призначення та підземним паркінгом 
(в тому числі для потерпілих від діяльності "Еліта 
Центр")» (справа-клопотання К-21129) у зв’язку з 
колективним зверненням ініціативної групи на 
особистому прийомі у голови комісії.
(колективне звернення 04.09.2014 вх.№08/КО-2971 на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Ткаченко С.М., Кайдашева В.М., Бершова О.В., 
Микитась М.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне 
агентство" на вул. Маршала Малиновського, 326-36 в Оболонському 
районі м. Києва для будівництва житлового будинку з об’єктами 
соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (в тому числі 
для потерпілих від діяльності "Еліта Центр")».

2. Створити постійно діючу робочу групу у  складі депутатів 
Київради Кустової В.В., Безпалого О.Ю., Прокопіва В.В., з залученням 
профільного заступника голови КМДА Рябікіна П.Б., представника 
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) «Київське інвестиційне агентство», представника 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), представника Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА), голови 
постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку та представників ініціативної групи з 
вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали 
збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-Центр». Визначити головою робочої групи депутата 
Прокопіва В.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Чисельність депутатів, що беруть участь у  засіданні постійної 
комісії 02.09.2014 збільшилась на 1 особу -  до роботи під час 
засідання долучилась депутат -  член комісіїЯнченко Г.І.
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18.СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київради Грановського О.М.
щодо розгляду питання про створення 
центрального реєстру інвестиційних зобов’язань в 
м. Києві.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Безпалий О.Г., Грановський О.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію депутата Київради Грановського О.М. 
щодо розгляду питання створення центрального реєстру інвестиційних 
зобов’язань в м. Києві.

2. Створити робочу групу у  складі депутатів Київради 
Безпалого О.І., Янченко Г.І., Прокопіва В.В. для додаткового вивчення 
цього питання. Визначити головою робочої групи депутата 
Прокопіва В.В.

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

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

19.СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київради Шилюка П.С. щодо
розгляду питання про, необхідність визначення 
представників для включення до наглядової ради 
комунальних підприємств.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., ШилюкП.С.

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію депутата Київради Шилюка П.С. 
щодо розгляду питання про необхідність визначення представників для 
включення до наглядової ради комунальних підприємств.

2. Доручити робочій групі з вивчення питань перевірки діяльності 
ПАТХК «Київміськбуд» опрацювати це питання та надати протокол 
засідання робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

Голова комісії

Секретар комісії


