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ІІ сесія VІI скликання 

 
 

ПРОТОКОЛ №7 

пленарного засідання 
 

Початок о  10.00   год. 

18.09.2014  
 

 

Пленарне засідання ІІ сесії Київради VІI скликання 18.09.2014 відкрив 

Київський міський голова Кличко В.В. 

Депутати Київради виконали Державний Гімн України. 

Зареєстровано 88 депутатів. 

Київський міський голова Кличко В.В. оголосив пленарне засідання 

відкритим. 

Київський міський голова Кличко В.В. повідомив, що у сесійній залі 

присутні кияни, які за значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм відзначені 

державними та урядовими нагородами, серед них волонтери, що допомагають 

АТО. 

Київський міський голова та заступник міського голови – секретар 

Київради Резніков О.Ю. провели церемонію нагородження киян. 

Київський міський голова Кличко В.В. проінформував, що у сесійній залі 

присутні представники 12-го батальйону територіальної оборони «Київ» та 

надав слово бійцю батальйону Приймаченку Д. та командиру батальйону  

підполковнику Микиті А.М. 

ВИСТУПИВ: Боєць 12-го батальйону Приймаченко Д.  

ВИСТУПИВ: Командир 12-го батальйону  підполковник Микита А. М. 

Київський міський голова Кличко В.В. подякував бійцям, надав відповідь 

на запитання представників 12-го батальйону територіальної оборони та 

повідомив про зустріч із 12-им батальйоном о 16 год. 00 хвилин. 

На пленарному засіданні присутній представник Верховної Ради України 

Тарасюк А.  

Київський міський голова Кличко В.В. привітав з днем народження 

депутатів Київради. 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний пленарного засідання ІІ сесії Київради 

VІІ скликання 18.09.2014. 

ВИСТУПИВ: Київський міський голова Кличко В.В.  та запропонував 

прийняти порядок денний за основу. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 103, проти – 0, утр. – 0). 

Київський міський голова Кличко В.В. запропонував включити до 

порядку денного питання «Про реструктуризацію у 2014 році боргових 

зобов’язань міста Києва». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 103, проти – 1, утр. – 1). 
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Виступив депутат Київради Бондаренко В.Д., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», з приводу великої кількості питань 

в порядку денному, зокрема земельних. 

 Виступив депутат Київради Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», та запропонував зняти з порядку денного питання «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» (Д-6918). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Прокопіва В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», зняти з порядку денного проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 103, проти – 0, утр. – 0). 

 Виступив депутат Київради Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», та запропонував зняти з порядку денного питання «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» (Д-5101). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Прокопіва В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», зняти з порядку денного проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 104, проти – 0, утр. – 0). 

Виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція 

«Радикальна партія Олега Ляшка», та запропонував створити тимчасову 

контрольну комісію з вивчення питання незаконного будівництва 32 будинків 

забудовником Войцеховським. 

Київський міський голова Кличко В.В. зауважив, що проект рішення слід 

доопрацювати відповідно до Регламенту Київради. 

Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», задала запитання з приводу відсутності в порядку 

денному питання «Про скасування рішення Київської міської ради від 

25.12.2012  №709/8993 «Про надання згоди на передачу цілісного майнового 

комплексу Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» 

у державну власність». 

Київський міський голова Кличко В.В. надав пояснення. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. дав 

пояснення щодо формування порядку денного на погоджувальній раді і 

узгодження питань. 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного окремі земельні 

питання. 

Голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 

та землекористування Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», надав пояснення. 
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Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного проект рішення 

«Про продаж земельної ділянки громадянці Михайловій Зої Петрівні  для 

експлуатації та обслуговування будівлі з закладами громадського харчування, 

офісними  та торговельними приміщеннями на бульв. Тараса Шевченка, 27 (літ. 

А) у Шевченківському районі м. Києва» (Є-1211). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 24, проти – 24, утр. – 13). 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного проект рішення 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВХІМПОСТАЧ» на просп. Московському (затока Волковата) в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та 

експлуатації об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та дорожнього 

господарства (транспортна розв’язка під’їзних шляхів до громадсько-

торговельного центру із енергетичною системою споруд освітлення, очисних 

споруд та декоративним озелененням території загального користування)»      

(К-22176). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 23, проти – 25, утр. – 10). 

Київський міський голова Кличко В.В. зачитав пофракційне голосування. 

 Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного проект рішення 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» на просп. Московському, 24-б в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва громадсько-торговельного центру» (К-22336). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 24, проти – 23, утр. – 13). 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного проект 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» (А-15469). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 
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ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 21, проти – 17, утр. – 12). 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного 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 Туполєва, 14-а 

у Шевченківському районі м. Києва» (Д-6869). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 28, проти – 8, утр. – 12). 

Київський міський голова Кличко В.В. зачитав пофракційне голосування. 

 Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти з порядку денного 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» (Д-6868). 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 26, проти – 9, утр. – 14). 

Київський міський голова Кличко В.В. зауважив, що окремим депутатам 

Київради слід бути присутніми на засіданнях постійних комісій Київради та 

Президії Київради. 

Депутат Київради Луценко І.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», запропонував зняти з порядку денного проект 

рішення «Про погодження призначення Кави О.С. на посаду заступника голови 

Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 

повноважень». 

Київський міський голова Кличко В.В.  поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Луценка І.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 25, проти – 7, утр. – 9). 

Київський міський голова Кличко В.В. зачитав пофракційне голосування. 

Депутат Київради Матузко О.О., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», запропонувала зняти з порядку денного питання «Про розгляд 

подання заступника прокурора міста Києва від 15 квітня 2013 року №07/1/5-

126-вих13 про усунення порушень вимог Конституції України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону 

України «Про рекламу» та Указів Президента України з питань дерегулювання 

підприємницької діяльності». 

Київський міський голова Кличко В.В.  поставив на голосування 

пропозицію депутата Київради Матузко О.О., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 61, проти – 1, утр. – 7). 

Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», запропонувала внести до порядку денного проект 
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рішення «Про скасування рішення Київської міської ради від 25.12.2012          

№709/8993 «Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу 

Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у 

державну власність». 

Київський міський голова Кличко В.В.  повідомив, що проект рішення на 

розгляді у постійній комісії Київради з питань власності. 

ВИСТУПИВ: Заступник міського голови – секретар Київради         

Резніков О.Ю.  щодо дотримання вимог Регламенту Київради. 

Виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція 

«Радикальна партія Олега Ляшка», та запропонував внести до порядку денного 

питання про створення тимчасової комісії з вивчення питання будівництва 32 

будинків забудовником Войцеховським. 

Київський міський голова Кличко В.В. зачитав Регламент Київради, де 

зазначається про підготовку проектів рішень. 

З мотивів обговорення проекту рішення «Про скасування рішення 

Київської міської ради від 25.12.2012 №709/8993 «Про надання згоди на 

передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні 

«Київський міський центр серця» у державну власність» виступив депутат 

Київради Бондаренко В.Д., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина». 

Київський міський голова Кличко В.В. надав пояснення. 

 Депутат Київради Петровець О.Ф., позафракційний, повідомив що при 

розгляді питання «Про продаж земельної ділянки громадянці Михайловій Зої 

Петрівні  для експлуатації та обслуговування будівлі з закладами громадського 

харчування, офісними  та торговельними приміщеннями на бульв. Тараса 

Шевченка, 27 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (Є-1211)» буде 

присутній представник Міністерства освіти і науки України  Гевко А.Є. та 

запропонував надати йому слово для виступу. 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію про надання слова для виступу представнику Міністерства освіти і 

науки України  Гевко А.Є. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 3, утр. – 1). 

Депутат Київради Даниленко В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», запропонував зняти з порядку денного 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» (А-19201). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію депутата Даниленка В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», зняти з порядку денного проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 99, проти – 0, утр. – 0). 

 Виступили депутати Київради Гордон Д.І., позафракційний,            

Велімовський А.Р., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», з приводу 

підготовки до зими. 

 Київський міський голова Кличко В.В. коротко проінформував  про стан 
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підготовки до опалювального сезону в м. Києві. 

 Депутат Київради Гриценко О.А., депутатська фракція «Громадська 

позиція», виступив із пропозицією включити до порядку денного питання «Про 

звернення Київської міської ради до Президента України щодо застосування 

права вето до законопроектів №5081 та №5082, проголосованих у Верховній 

Раді України 16 вересня 2014 року». 

 Депутат Київради Пабат О.В., позафракційний, звернув увагу присутніх 

на розгляд звернень громадян. 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування 

пропозицію про припинення наповнення порядку денного. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 58, проти – 20, утр. – 3). 

 Київський міський голова Кличко В.В. поставив  на голосування порядок 

денний в цілому із урахуванням внесених змін до порядку денного. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 63, проти – 23, утр. – 1). 

Київський міський голова Кличко В.В. зачитав пофракційне голосування 

та попросив депутатів Київради дотримуватись Регламенту Київради, зокрема 

статті 32 «Дисципліна та етика діяльності Київради», нагадав про часові 

обмеження при розгляді проектів рішень, передбачених у статті 30-й 

Регламенту Київради. 

СЛУХАЛИ: Про підтримку депутатських запитів органам та посадовим 

особам.  

ВИСТУПИВ: Заступник міського голови – секретар Київради                 

Резніков О.Ю.  

 Із депутатськими запитами  та зверненнями виступили депутати Київради 

Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 

Андрійко Р.Ю., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

 Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. надав 

відповідь депутату Київради Левченку Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

 Із депутатськими запитами виступив депутат Київради Головня Р.Г., 

депутатська фракція «Громадянська позиція». 

 Київський міський голова Кличко В.В. надав відповідь депутату Київради 

Головні Р.Г., депутатська фракція «Громадянська позиція». 

Продовжили виступати із депутатськими запитами депутати Київради 

Бондаренко В.Д., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», Лещенко Ю.В., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», 

Гусовський С.М., депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч», Павлик В.А., 

депутатська фракція «Демократична партія України», Кримчак С.О., 

депутатська фракція «Демократична партія України», Гончаров В.В., 

позафракційний, Білич В.О., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», 

Овраменко О.В., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Найдьонов О.В., 

депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Опадчий І.М., депутатська фракція 

«УДАР-Солідарність», Пабат О.В., позафракційний. 

Київський міський голова Кличко В.В. надав доручення на виступ 

депутата Київради Пабата О.В., позафракційний. (Протокольне доручення 
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додається). 

Із запитом виступив депутат Київради Діденко Я.О., позафракційний. 

 Із заявою виступив депутат Київради Михайленко В.О., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

 Київський міський голова Кличко В.В. надав доручення на виступ 

депутата Київради Діденка Я.О. 

 Із запитами виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

 Київський міський голова Кличко В.В. надав доручення на виступ 

депутата Київради Мосійчука І.В., депутатська фракція «Радикальна партія 

Олега Ляшка». 

 Із запитом виступив депутат Київради Супруненко О.І., позафракційний. 

Із запитаннями виступили депутати Київради Лозовой А.С., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», Гриценко О.А., депутатська фракція 

«Громадська позиція», Онуфрійчук В.М., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність». 

Депутат Київради Янченко Г.І., депутатська фракція «Демократичний 

альянс», зачитала запити. 

Депутат Київради Міщенко О.Г. депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», запропонував голосувати за проект рішення «Про підтримку 

депутатських запитів органам та посадовим особам». 

Київський міський голова Кличко В.В. оголосив перерву на 10 хвилин. 

 

ПЕРЕРВА 

 

Після перерви: 

Пленарне засідання Київради продовжує вести Київський міський голова 

Кличко В.В. 

Київський міський голова Кличко В.В. закликав депутатів Київради до 

дисципліни. 

Депутат Київради Онуфрійчук В.М., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», вибачився за свій виступ. 

Виступила депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», з приводу виступу депутата 

Київради Онуфрійчука В.М., депутатська фракція «УДАР-Солідарність». 

Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування проект 

рішення «Про підтримку  депутатських запитів органам та посадовим особам». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 54, проти – 0, утр. – 0). 

Київський міський голова Кличко В.В. повторно поставив на голосування 

проект рішення «Про підтримку  депутатських запитів органам та посадовим 

особам». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 78, проти – 0, утр. – 0). 

Депутат Київради Онуфрійчук В.М., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», відкликав депутатське запитання. 

 СЛУХАЛИ: Про реструктуризацію у 2014 році боргових зобов’язань 

міста Києва. 
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ВИСТУПИВ: Директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київради (Київська міська державна адміністрація) Репік В.М. 

Задавали запитання та брали участь в обговоренні проекту рішення 

депутати Київради Бондаренко В.Д., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», Гапчук М.М., депутатська фракція «Об’єднання 

«Самопоміч». 

Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування проект 

рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 92, проти – 0, утр. – 6). 

Київський міський голова Кличко В.В. оголосив перерву до 16 години 00 

хвилин. 

 

ПЕРЕРВА 

 

Після перерви: 

Пленарне засідання Київради продовжує вести заступник міського голови 

– секретар Київради Резніков О.Ю. 

Зареєстровано 62 депутати. 

СЛУХАЛИ: Про погодження призначення Кави О.С. на посаду 

заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань 

здійснення самоврядних повноважень.  

На пленарному засіданні присутній народний депутат України Ляшко 

О.В. 

ВИСТУПИВ: Радник міського голови Кава О.С. 

Задавали запитання та брали участь в обговоренні проектів рішень 

депутати Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція «Радикальна партія 

Олега Ляшка», Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода», Діденко Я.О., позафракційний, Луценко І.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Янченко Г.І., депутатська фракція 

«Демократичний альянс», Лещенко Ю.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», Пабат О.В., позафракційний, Омельченко О.О., депутатська 

фракція «Єдність». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю.  поставив 

на голосування пропозицію щодо продовження запитань та обговорення 

проекту рішення на 20 хвилин. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 33, проти – 20, утр. – 12). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

Брали участь в обговоренні проекту рішення депутати Київради Логвін 

А.І., депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч», Піковський І.О., 

депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Маляревич О.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність», Лозовой А.С., депутатська фракція «Радикальна 

партія Олега Ляшка», Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», народний депутат Ляшко О.В. 

Депутат Київради Луценко І.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 
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об’єднання «Батьківщина», запропонував зняти з порядку денного проект 

рішення «Про погодження призначення Кави О.С. на посаду заступника голови 

Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 

повноважень». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію надати слово для виступу народному депутату 

України Ляшку О.В. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 58, проти – 9, утр. – 10). 

ВИСТУПИВ: Народний депутат України Ляшко О.В. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію зняти з порядку денного проект рішення «Про 

погодження призначення Кави О.С. на посаду заступника голови Київської 

міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 

повноважень» та направити на доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 70, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про заборону припинення електро-, тепло-, водо- та 

газопостачання навчальним закладам та закладам охорони здоров’я міста 

Києва.  

ВИСТУПИВ:  Депутат Київради Клюс О.В., депутатська фракція 

«УДАР-Солідарність»,  та зачитав редакційну правку до проекту рішення. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив  

на голосування проект рішення в цілому із урахуванням редакційної правки 

депутата Київради Клюса О.В., депутатська фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 95, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 

квітня 2012 року №467/7804 «Про Програму інформування громадськості та 

розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів 

Державної податкової служби у м. Києві на 2012-2014 роки». 

ВИСТУПИВ: Директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) Репік В.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 3, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту.  

ВИСТУПИВ: Директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) Репік В.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 92, проти – 1, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Київради від 19.06.2014 

№10/10 «Про перелік та склад постійних комісій Київради VІІ скликання».                                   

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань регламенту та 

депутатської етики Черніков О.М., депутатська фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з 

питань перевірки інформації, висловленої громадянами на пленарному 

засіданні Київради 31.07.2014 щодо ситуації, яка склалась навколо будівництва 

індустріального парку в рамках реалізації проекту «BIONIC Hill». 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань регламенту та 
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депутатської етики Черніков О.М., депутатська фракція «УДАР-Солідарність». 

З пропозиціями до проекту рішення виступили депутати Київради 

Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 

Мосійчук  І.В., депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію про прийняття проекту рішення за основу. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 92, проти – 0, утр. – 0). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 53, проти  – 9, утр. – 7). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію депутата Київради Мосійчука  І.В., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 74, проти – 7, утр. – 1). 

З мотивів голосування виступили депутати Київради Левченко Ю.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Державін В.В., 

депутатська фракція «Удар-Солідарність». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», повернутися до голосування за 

пропозицію про включення депутата Київради Левченка Ю.В., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», до складу тимчасової 

контрольної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 27, проти – 34, утр. – 6). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив  

на голосування проект рішення в цілому із урахуванням пропозиції депутата 

Київради Мосійчука  І.В., депутатська фракція «Радикальна партія Олега 

Ляшка». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 74, проти – 6, утр. – 1). 

З мотивів голосування виступив депутат Київради Левченко Ю.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Квартальний комітет «Південна Брама» у Дарницькому районі        

м. Києва.  

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Бродський О.Я., 

позафракційний. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 71, проти – 1, утр. – 5). 

 СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Кільцева дорога, 1-Г» у 

Святошинському районі м. Києва. 
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ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Бродський О.Я., 

позафракційний. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 72, проти – 1, утр. – 3). 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської 

ради від 24.05.2012 №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м. Києва» (в редакції рішення Київської міської ради від 

18.04.2013 №188/9245).  

ВИСТУПИВ: Депутат Київради Гапчук М.М., депутатська фракція 

«Об’єднання «Самопоміч». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Інформація виконуючого обов’язки директора 

Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) та виконуючого обов’язки директора 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) про стан виконання рішення Київської міської 

ради «Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу Київської 

міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у державну 

власність». 

 ВИСТУПИВ: В.о. директора Департаменту комунальної власності          

м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) Гудзь А.А. 

ВИСТУПИЛА: Перший заступник директора Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) Арешкович А.О. 

Задавали запитання та брали участь в обговоренні інформації депутати 

Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», Омельченко О.О., депутатська фракція «Єдність». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. продовжив 

роботу пленарного засідання Київради на 30 хвилин та надав протокольне 

доручення управлінню правового забезпечення діяльності Київської міської 

ради. (Протокольне доручення додається). 

СЛУХАЛИ: Про  визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Київської міської ради від 14 червня 2007 року №844/1505 «Про передачу 

земельної ділянки громадській організації «Київська міська спілка 

автомобілістів» та товариству з обмеженою відповідальністю «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС» для будівництва офісно-житлового комплексу з 

прибудованими приміщеннями, відповідною інфраструктурою, підземним 

паркінгом та наземною автостоянкою на вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському 

районі м. Києва».          

ВИСТУПИЛА: Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 0, утр. – 1). 

СЛУХАЛИ: Про  визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Київської міської ради від 14 червня 2007 року №845/1506 «Про передачу 

земельної ділянки громадській організації «Київська міська спілка 
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автомобілістів» та товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна 

компанія «УКРБУДАЛЬЯНС» для будівництва офісно-житлового комплексу                           

з прибудованими приміщеннями, відповідною інфраструктурою, підземним 

паркінгом та наземною автостоянкою на вул. Братиславській, 32-а                             

у Деснянському районі м. Києва». 

ВИСТУПИЛА: Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 83, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки громадянці Михайловій Зої 

Петрівні  для експлуатації та обслуговування будівлі з закладами громадського 

харчування, офісними  та торговельними приміщеннями на бульв. Тараса 

Шевченка, 27 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (Є-1211).   

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Брали участь в обговоренні проекту рішення депутати Київради 

Петровець О.Ф., позафракційний, Вовченко О.Л., депутатська фракція 

«Радикальна партія Олега Ляшка». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. дав 

протокольне доручення на виступ депутата Київради Вовченка О.Л., 

депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». (Протокольне 

доручення додається). 

З пропозицією до проекту рішення виступив депутат Київради Левченко 

Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив  

на голосування пропозицію про припинення обговорення проекту рішення 

«Про продаж земельної ділянки громадянці Михайловій Зої Петрівні  для 

експлуатації та обслуговування будівлі з закладами громадського харчування, 

офісними  та торговельними приміщеннями на бульв. Тараса Шевченка, 27 (літ. 

А) у Шевченківському районі м. Києва (Є-1211)». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 72, проти – 21, утр. – 1). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 75, проти – 16, утр. – 3). 

 СЛУХАЛИ: 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-б                              

у Деснянському районі м. Києва (Є-1215). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність», та запропонував перенести розгляд зазначеного 

питання на чергове пленарне засідання. 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію щодо зняття проекту рішення  з порядку денного та 

перенесення його на чергове пленарне засідання. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 3, утр. – 1). 
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 СЛУХАЛИ: 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 (Є-1192). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», задала запитання з процедури. 

Із пропозиціями виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію щодо зняття проекту рішення  з порядку денного. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 42, проти – 9, утр. – 2). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

 Депутат Київради Андрійко Р.Ю., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», запропонував зняти проект рішення з порядку денного. 

Депутат Київради Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», запропонував перенести зазначене питання на чергове пленарне 

засідання Київради. 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію щодо зняття проекту рішення  з порядку денного та 

перенесення його на чергове пленарне засідання. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 6, утр. – 3). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. 

запропонував продовжити пленарне засідання на 3 години. 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», виступив проти продовження пленарного засідання на 3 

години. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. надав 

пояснення з приводу продовження роботи пленарного засідання. 

Депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція «Радикальна 

партія Олега Ляшка», виступив проти продовження пленарного засідання на 3 

години. 

З пропозицією продовжити пленарне засідання до 21 години виступила 

депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію продовжити пленарне засідання на 3 години. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 65, проти – 9, утр. – 16). 

Депутати Київради від депутатської фракції «Радикальна партія «Олега 

Ляшка» блокують трибуну. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. оголосив 

перерву на 5 хвилин та запросив депутатів Київради на Погоджувальну раду. 
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ПЕРЕРВА 

 

Після перерви: 

Пленарне засідання Київради продовжує вести заступник міського голови 

– секретар Київради Резніков О.Ю.  

Зареєстровано 100 депутатів. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. наголосив, 

що пленарне засідання продовжено до 21 години 30 хвилин. 

 СЛУХАЛИ: 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 (Є-1214). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 62, проти – 1, утр. – 11). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Київському національному університету 

імені Тараса Шевченка на вул. Ломоносова, 40 у Голосіївському районі             

м. Києва для обслуговування адміністративно – складської будівлі (К-22478). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 85, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Державному вищому навчальному закладу 

«Київський механіко-технологічний коледж» на Харківському шосе, 15                    

у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 

коледжу (К-21815). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки дошкільному навчальному закладу №100 

«Казка» на вул. Урлівській, 21-в у Дарницькому районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування будівель закладу (К-21236). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Інституту продовольчих ресурсів 

Національної академії аграрних наук України на вул. Марини Раскової, 4-А у 

Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

адміністративних та виробничо-складських приміщень (К-22044). 



 15 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації на вул. Богатирській, 2-б  в Оболонському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти (К-21744). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 93, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» на просп. Московському (затока 

Волковата) в Оболонському районі м. Києва для будівництва, обслуговування 

та експлуатації об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та дорожнього 

господарства (транспортна розв’язка під’їзних шляхів до громадсько-

торговельного центру із енергетичною системою споруд освітлення, очисних 

споруд та декоративним озелененням території загального користування)              

(К-22176). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

 З пропозицією  зняти зазначене  питання з розгляду  виступили  депутати 

Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція «Радикальна партія Олега 

Ляшка», Андрійко Р.Ю., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода». 

Голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 

та землекористування  Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», надав пояснення та закликав депутатів Київради підтримати 

проект рішення. 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію щодо зняття проекту рішення  з порядку денного. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 20, проти – 32, утр. – 16). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

З мотивів голосування виступив депутат Київради Левченко Ю.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 68, проти – 9, утр. – 2). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» на просп. Московському, 24-б 

в Оболонському районі м. Києва для будівництва громадсько-торговельного 

центру (К-22336). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Брали участь в обговоренні проекту рішення депутати Київради 

Михайленко В.О., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Мосійчук  І.В., 

депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», Луценко І.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Кісільов І.П., 

депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Київський міський голова Кличко 

В.В., депутати Київради Андрійко Р.Ю., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», Головня Р.Г., депутатська фракція «Громадянська 

позиція», Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Меліхова 

Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», в.о. 

директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) Поліщук О.Г. 

 Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив  

на голосування пропозицію про припинення обговорення проекту рішення 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» на просп. Московському, 24-б в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва громадсько-торговельного центру» (К-22336). 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 71, проти – 10, утр. – 6). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 75, проти – 13, утр. – 19). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва для утримання та 

обслуговування озеленених територій загального користування                                     

у Шевченківському районі м. Києва (в постійне користування) (К-22649). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 95, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на розі просп. Володимира 

Маяковського та вул. Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень, експлуатації та 

обслуговування території парку (К-22652). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 
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містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 94, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва вздовж вул. Попудренка                 

у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон                                 

і зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території  (К-22653). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 93, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування наземних об’єктів станції метро «Іподром» 

(К-22268). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 94, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань 

будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» на вул. Краківській у 

Дніпровському районі м. Києва для будівництва житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями (К-20121). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Ставили запитання та брали участь в обговоренні проекту рішення 

депутати Київради Янченко Г.І., депутатська фракція «Демократичний альянс»,  

Непоп В.І., позафракційний, Велімовський А.Р., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», Горбунов Я.В., депутатська фракція «Удар-Солідарність», 

Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 

Мосійчук  І.В., депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

Київський міський голова Кличко В.В. поставив на голосування проект 

рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 1, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Святошинського району м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування територій у 

Святошинському районі м. Києва (К-22908). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність», та вніс технічну правку до проекту рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 91, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державному територіально-галузевому 

об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у Дарницькому районі м. Києва  для 

обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 

захисних та укріплювальних зелених насаджень (К-21287). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Дарницьке 

лісопаркове господарство» у Дніпровському районі м. Києва для ведення 

лісового господарства  (К-20798). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державному територіально-галузевому 

об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у Дарницькому районі м. Києва  для 

обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 

захисних та укріплювальних зелених насаджень (К-21085). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 1, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державному територіально-галузевому 

об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у Дарницькому районі м. Києва  для 

обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 

захисних та укріплювальних зелених насаджень (К-21104). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 90, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державній організації комбінату «Прогрес» 

Державного агентства резерву України на бульв. Івана Лепсе, 24 у 

Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування під’їзних 

залізничних колій  (К-21809). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 92, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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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 (К-22318). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-22167). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 89, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-22610). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Ставили запитання та брали участь в обговоренні проекту рішення 

депутати Київради Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Меліхова Т.І., депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 2, утр. – 10). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Сирецькому дендрологічному парку 

загальнодержавного значення на вул. Тираспольській, 43 у Подільському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Сирецького 

дендрологічного парку загальнодержавного значення (площа 7,63 га, постійне 

користування) (К-21726). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», задала запитання. 

Голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 

та землекористування Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», надав відповідь. 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», задав запитання. 
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В.о. директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) Поліщук О.Г. надав 

відповідь. 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 0, утр. – 9). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державному територіально-галузевому 

об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у Дарницькому районі м. Києва  для 

обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 

захисних та укріплювальних зелених насаджень (К-21105). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 85, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ» на                         

вул. Лук’янівській, 65/67 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі інституту (Д1) і гаражів (К-17552). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», задав запитання. 

Голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури 

та землекористування  Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», надав відповідь. 

З мотивів голосування виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., 

депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 73, проти – 0, утр. – 7). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-21276). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: 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 КМШВСМ 

(К-22133). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 
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фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-22695). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва між просп. Володимира 

Маяковського та бульварами Леоніда Бикова і Володимира Висоцького у 

Деснянському районі м.Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу (К-22651). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 87, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству 

«Святошинське лісопаркове господарство» в Подільському районі м. Києва для 

ведення лісового господарства (К-20813). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 83, проти – 0, утр. – 3). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м.Києва на вул. Кудрявській, 23 у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

виробничих споруд та побутових приміщень (К-22605). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Дарницьке 

лісопаркове господарство» в Дарницькому районі м. Києва для ведення 

лісового господарства (К-20800). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 2). 
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 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Оноре де Бальзака, 

88-90 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених 

зон і зелених насаджень (К-22130). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва від станції метро 

«Чернігівська» до станції метро «Лісова» по просп. Броварському у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень (К-22631). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 87, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Тростянецькій, 58-а у 

Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничих 

та адміністративно-виробничих приміщень (К-22862). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 87, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Лісківській у 

Деснянському районі м. Києва для організації відпочинку населення (К-21729). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 1, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва між просп. Юрія Гагаріна, 

вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою у Деснянському районі             

м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень (К-

22629). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 
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ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-20904). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 71, проти – 1, утр. – 9). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-20751). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 73, проти – 0, утр. – 6). 

 СЛУХАЛИ: 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 (К-22699). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Із зауваженням до проекту рішення виступила депутат Київради 

Меліхова Т.І., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 72, проти – 0, утр. – 7). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству 

«Укрзерноімпекс»  на бульв. Академіка Вернадського, 36-б (літ.Ж) у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 

складу №2 (К-20945). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., фракція 

«УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 72, проти – 0, утр. – 9). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеудстрою 

щодо відведення земельної ділянки Київському національному університету 

будівництва і архітектури на вул. Освіти, 1-3 у Солом’янському районі              
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м. Києва для обслуговування навчальних, адміністративно-господарських 

будівель та гуртожитків (К-22461). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 81, проти – 0, утр. – 0). 

Виступив депутат Київради Мосійчук  І.В., депутатська фракція 

«Радикальна партія Олега Ляшка», та запропонував зняти з порядку денного 

проекти рішень «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 житлового будинку, господарських будівель і споруд» (К-

21253) та «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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (К-

21575). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці Чесноковій Наталії Борисівні на 

вул. Маршала Будьонного, 9-б у Дарницькому районі  м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

19859). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 78, проти – 0, утр. – 4). 

Депутат Київради Луценко І.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», запропонував зняти з порядку денного питання 

«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 житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» (К-21253). 

 СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (К-

19809). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода», прокоментував проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 67, проти – 0, утр. – 5). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 



 25 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Кучинському Олегу 

Володимировичу у пров. Замковецькому, 7-г у Подільському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-19566). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

З мотивів виступив депутат Київради Левченко Ю.В., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 0, утр. – 5). 

 СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

21253). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Брали участь в обговоренні проекту рішення депутати Київради Луценко 

І.В., депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 

Найдьонов О.В., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Мосійчук  І.В., 

депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», Янченко Г.І., 

депутатська фракція «Демократичний альянс». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію зняти з порядку денного 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 житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» (К-21253). 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 24, проти – 34, утр. – 9). 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 69, проти – 10, утр. – 9). 

 СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-21120). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 81, проти – 1, утр. – 6). 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Чалову Ігорю Івановичу на 
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вул. 59-ій Садовій, діл. 134 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва  (К-21886). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 0, утр. – 9). 

 СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

20704). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 78, проти – 0, утр. – 8). 

 СЛУХАЛИ: 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 та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-20599). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 83, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (К-21010). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 76, проти – 1, утр. – 9). 

СЛУХАЛИ: 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 та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-19570). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 75, проти – 0, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-
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20508). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 85, проти – 0, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: 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 та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-20222). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 76, проти – 0, утр. – 7). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Можарському Віталію 

Михайловичу на вул. Стеценка, 32-б у Подільському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-20223). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 74, проти – 0, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: 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 (К-22145). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 77, проти – 0, утр. – 3). 

СЛУХАЛИ: 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 (К-22122). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 73, проти – 0, утр. – 9). 

СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

20701). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 
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містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 0, утр. – 1). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку Олексію Ігоровичу 

на вул. Червоноармійській, 6-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

20507). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

З мотивів голосування виступив депутат Київради Левченко Ю.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 77, проти – 0, утр. – 1). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність по 1/2 від 0,08 

га громадянкам Миколаєнко Тетяні Іванівні та Романенко Юлії Валеріївні на 

вул. Терешкової, 10-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

21026). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за –74, проти – 0, утр. – 3). 

СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

21575). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 78, проти – 1, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

19783). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 73, проти – 0, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці Потольчак Ользі Володимирівні 

на вул. Мостовій, 70-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-22213). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 72, проти – 0, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: 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 (К-22126). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 1). 

СЛУХАЛИ: 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 

(К-20974). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 80, проти – 0, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: 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 та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-22110). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 76, проти – 0, утр. – 7). 

СЛУХАЛИ: 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 (К-20898). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 0, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Таландію Сергію Івановичу 

на вул. Костянтина Ареф’єва, 33-в у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-20969). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 
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містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 0, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-21576). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 77, проти – 0, утр. – 8). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Хуторенку Артуру 

Вікторовичу на вул. Левадній, 53-б у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-21009). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 76, проти – 1, утр. – 7). 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці Тітенко Ангеліні Олексіївні на 

вул. Калініна, 11-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

20509). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 77, проти – 0, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

22036). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 77, проти – 1, утр. – 6). 

СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-20970). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 
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фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 80, проти – 0, утр. – 5). 

СЛУХАЛИ: 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 житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-22003). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 81, проти – 0, утр. – 0). 

СЛУХАЛИ: 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

19735). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 0, утр. – 4). 

СЛУХАЛИ: 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 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К-

20262). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про приватизацію земельної ділянки громадянці 

Курчінській Ользі Ігорівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федосєєва, 20 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9057). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про приватизацію громадянкам Сапацінській Інні 

Володимирівні, Захарко Ангеліні Володимирівні, Зінець Зінаїді Володимирівні 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Танкістів, 7 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9010). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 79, проти – 1, утр. – 7). 
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 СЛУХАЛИ: Про приватизацію громадянину Токовенку Володимиру 

Миколайовичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Медичній, 13                                    

у Солом’янському районі м. Києва (А-20886). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 83, проти – 0, утр. – 2). 

 СЛУХАЛИ: Про приватизацію земельної ділянки для будівництва                                      

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у           

пров. Радистів, 44 у Деснянському районі м. Києва (П-9081). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 80, проти – 0, утр. – 8). 

 СЛУХАЛИ: Про приватизацію земельної ділянки громадянину Чубенку 

Валерію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Столєтова, 14-а у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9036). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 78, проти – 0, утр. – 8). 

 СЛУХАЛИ: Про приватизацію земельної ділянки громадянці Гуровій 

Любові Миколаївні для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 93 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-8922). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: 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 (А-18343). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 82, проти – 0, утр. – 7). 

 СЛУХАЛИ: 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 (А-12756). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 



 33 

Брали участь в обговоренні депутати Київради Меліхова Т.І., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Мосійчук  І.В., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 76, проти – 4, утр. – 6). 

 СЛУХАЛИ: Про передачу громадянці Сіденко Олександрі Геннадіївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Байкальській, 17 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-1307). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Луценко І.В., депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», запропонував зняти з порядку денного проект 

рішення «Про передачу громадянці Сіденко Олександрі Геннадіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Байкальській, 17 у 

Голосіївському районі м. Києва» (А-1307) та направити на доопрацювання в 

постійну комісію Київради з питань культури та туризму.  

Депутат Київради Прокопів В.В., депутатська фракція «УДАР-

Солідарність», підтримав пропозицію депутата Київради Луценка І.В., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію депутата Київради Луценка І.В., депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», зняти з порядку денного 

проект рішення та направити на доопрацювання до постійної комісії Київради з 

питань культури та туризму. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 80, проти – 3, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Жабському Владиславу Ігоровичу                      

у наданні  дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та для ведення 

садівництва у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва (А-21142). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 84, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про відмову громадянину Пушнову Дмитру Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки)  (А-21158). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 88, проти – 0, утр. – 0). 

 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 
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«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» у парку Дружби Народів у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування клубу юних моряків з 

благоустроєм прибережної захисної смуги (К-18435). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 86, проти – 0, утр. – 1). 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

22.05.2013 №521/9578 «Про надання комунальному підприємству «Генеральна 

дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування будинків і 

споруд дипломатичних представництв, резиденції послів іноземних держав                             

з підземними паркінгами на бульв. Дружби народів, 13-а у Печерському районі 

м. Києва» (А-20915). 

ВИСТУПИВ: Голова постійної комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування  Прокопів В.В., депутатська 

фракція «УДАР-Солідарність». 

Депутат Київради Гусовський С.М., депутатська фракція «Об’єднання 

«Самопоміч», запропонував зняти з порядку денного проект рішення. 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. поставив 

на голосування пропозицію депутата Київради Гусовського С.М., депутатська 

фракція «Об’єднання «Самопоміч», зняти з порядку денного проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (за – 30, проти – 14, утр. – 8). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

 Брали участь в обговоренні проекту рішення депутати Київради Вовченко 

О.Л., депутатська фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», Меліхова Т.І., 

депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Михайленко 

В.О., депутатська фракція «УДАР-Солідарність», Мосійчук  І.В., депутатська 

фракція «Радикальна партія Олега Ляшка», Прокопів В.В., депутатська фракція 

«УДАР-Солідарність». 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю.  поставив 

на голосування проект рішення, що у порядку денному. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (за – 65, проти – 18, утр. – 5). 

Заступник міського голови – секретар Київради Резніков О.Ю. зачитав 

пофракційне голосування. 

 Із заявою виступив депутат Київради Гриценко О.А., депутатська фракція 

«Громадська позиція». 

Заступник міського голови - секретар Київради Резніков О.Ю. оголосив 

перерву у пленарному засіданні до 23.09.2014.  

 

 

 Звучить Державний Гімн України. 

 

Велася стенограма пленарного засідання. 
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Київський міський голова       В.Кличко 


