
  

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

IХ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                                                                     тел./факс:(044)202-73-08 
 

 

ПРОТОКОЛ № 10/11 

засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань транспорту, зв'язку та реклами 

від 13.07.2021 
 
 

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

10-й поверх, каб. 1017  

11:00. 
 

Склад комісії – 7 депутатів Київської міської ради. 

Присутні – 6 депутатів Київської міської ради. 
 

Окопний О.Ю. - голова постійної комісії, головуючий; 

Задерейко А.І. - перший заступник голови постійної комісії; 

Мамоян С.Ч. - заступник голови постійної комісії; 

Бурдукова В.В. - заступниця голови постійної комісії; 

Маляревич О.В. - секретар постійної комісії; 

Брагінський В.В. - член постійної комісії. 
 

Відсутні – 1 депутат Київської міської ради. 
 

Галайчук І.В. - перший заступник голови постійної комісії; 
 

Присутні (запрошені) на засіданні постійної комісії: 

Кравець В.А. - депутат Київської міської ради; 

Міщенко О.Г. - депутат Київської міської ради; 

Семенова К.І. - депутатка Київської міської ради; 

Ясинський Г.І. - депутат Київської міської ради; 

Артеменко С.В. - депутат Київської міської ради; 

Грушко В.В. - депутат Київської міської ради; 

Іщенко М.В. - депутат Київської міської ради; 

Шпильовий І.Ф. 

 

- в.о. директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
 

Шейко В.В. - заступник директора Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
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Рахматуллін Д.С. 

 

 

 

- заступник директора Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 
 

Прокопенко О.В. - перший заступник директора Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
 

Свирид А.О. - в.о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 

Опришко В.А. 

 

- перший заступник директора                                  

КП «Київтранспарксервіс»; 
 

Олійник А.О. - начальник відділу КП «Київтранспарксервіс»; 

Шкуро Н.М. - громадський активіст; 

Хлебич І.М. - громадський активіст; 

Щербань В.В. - громадський активіст; 

Базік О.М. - громадський активіст; 

 - помічники депутатів Київської міської ради. 
     

 

 

 

Порядок денний: 
 

1. Про повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради                       

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року 

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР (Доповідачі: І.Шпильовий, Д.Рахматуллін, 

В.Репік, А.Свирид). 
 

2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

обслуговуючому кооперативу «Автогаражний кооператив «НОВА 

ВИГУРІВЩИНА» земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та 

обслуговування гаражів на вул. Теодора Драйзера, 23 у Деснянському районі 

міста Києва» (671774457)доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2285/ПР                        

(Доповідач В.Пелих). 
 

3. Про повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА 

ГОЛД» земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва                               

кафе-магазину та автомийки на Кудрявському узвозі, 10 у Шевченківському 

районі міста Києва» (334467506) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 16.06.2021 № 08/231-2099/ПР                      

(Доповідач В.Пелих). 
 



3 

 

 

 

 

 

4. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва 

кафе-магазину та автомийки на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі 

міста Києва» (584644791) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2272/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

5. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

АЗС на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі міста Києва» 

(344443822) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2273/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

6. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМА» земельної 

ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування станції 

технічного обслуговування та універсального магазину на перетині Кільцевої 

дороги та вул. Перемоги у Святошинському районі міста Києва» (662174408) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

01.07.2021 № 08/231-2288/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

7. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

Національному агентству з питань запобігання корупції у постійне 

користування земельних ділянок для влаштування та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) з 

благоустроєм прилеглої території на бульв. Дружби Народів, 28 у Печерському 

районі міста Києва» (343920402) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2276/ПР                         

(Доповідач В.Пелих). 
 

8. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

приватному акціонерному товариству «ТУТКОВСЬКИЙ» договору оренди 

земельної ділянки від 03 квітня 2000 року № 78-6-00005 (зі змінами)» 

(460059175) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2289/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

9. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

Господарському суду міста Києва земельної ділянки у постійне користування 

для розміщення та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури на 

вул. Івана Франка, 28 у Шевченківському районі міста Києва» (373946890) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

30.06.2021 № 08/231-2271/ПР (Доповідач В.Пелих). 
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10. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРАТТА» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Декабристів, 9е у Дарницькому районі міста Києва» (239258953) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2021                 

№ 08/231-2294/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

11. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСНА МАЙСТЕР» 

договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2017 року № 5088» 

(520105839) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2286/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

12. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 19 на просп. Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста Києва» 

(467416450) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2263/ПР (Доповідач В.Пелих). 
 

13. Різне. 
 

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. головуючого на засіданні – голову комісії щодо 

прийняття за основу порядку денного із тринадцяти питань засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 

13.07.2021. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу порядок денний із тринадцяти питань 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку 

та реклами від 13.07.2021. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
  

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                

«Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Задерейка А.І. від 

13.07.2021 № 08/16774 щодо покращення ситуації з заторами та використання 

альтернативного виїзду у районі вул. Вишняківська під час ремонту траси     
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Київ-Бориспіль у Дарницькому районі міста Києва» та розглянути його в                        

пунктом сімнадцятим. 

 

 

ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                

«Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Задерейка А.І. від 

13.07.2021 № 08/16774 щодо покращення ситуації з заторами та використання 

альтернативного виїзду у районі вул. Вишняківська під час ремонту траси     

Київ-Бориспіль у Дарницькому районі міста Києва» та розглянути його в                        

пунктом сімнадцятим. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. головуючого на засіданні – голову комісії щодо 

прийняття порядку денного із тринадцяти питань засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 в 

цілому з запропонованими змінами. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний із тринадцяти питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та 

реклами від 13.07.2021 в цілому з запропонованими змінами. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

 Відповідно до статті восьмої Регламенту Київської міської ради    

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії звернувся до 

депутатів постійної комісії із питанням про наявність у будь-кого реального чи 

потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку 

денного, а також наявність відомостей про конфлікт інтересів у будь-кого з 

колег депутатів.  

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

врахування заяви Брагінського В.В. – члена постійної комісії, який відповідно 

до статті 59' Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 

Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 

ради від 07.07.2016 № 579/579 (зі змінами) заявив про наявність у нього 

конфлікту інтересів при розгляді пункту 12 «Про розгляд проєкту рішення 

Київської міської ради «Про надання комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування вентиляційного кіоску № 19 на просп. Перемоги, 94/1 у 

Шевченківському районі міста Києва» (467416450) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.06.2021                                

№ 08/231-2263/ПР» порядку денного постійної комісії Київської міської ради з 

питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021.  
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Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії оголосив, що 

до постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та 

реклами інші подібні заяви не надходили.  

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

 

1. Про повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 

від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.06.2021                                              

№ 08/231-2226/ПР. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.06.2021 

№ 08/231-2226/ПР за основу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд пропозицій комунального підприємства «Київтранспарксервіс» 

щодо внесення змін до проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.06.2021 

№ 08/231-2226/ПР викладених у листі від 12.07.2021 № 08/16650. 
 

ВИСТУПИЛИ: Свирид А.О., Опришко В.А., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції комунального підприємства 

«Київтранспарксервіс» щодо внесення змін до проєкту рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 

червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР викладені у листі від 12.07.2021                          

№ 08/16650. 
 



7 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд пропозицій від депутатських фракції Київської міської ради та 

депутатів Київської міської ради щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині включення нових 

паркувальних майданчиків до таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів у м. Києві». 
 

ВИСТУПИЛИ: Свирид А.О., Опришко В.А., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та включення паркувального 

майданчика за адресою шосе Харківське, 61 на 42 мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та включення нового 

паркувального майданчика за адресою вул. Вербицького Академіка, 19 на                     

16 мм.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та включення нового 

паркувального майданчика за адресою між будинками по вул. Ревуцького, 11г 

та вул. Ревуцького, 13б на 38 мм. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та включення нового 

паркувального майданчика за адресою вул. Вишгородська, 45 на 38мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд пропозицій від депутатських фракції Київської міської ради та 

депутатів Київської міської ради щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Опришко В.А., Маляревич О.В., Бурдукова В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР, а саме: додати слово «перехоплюючий» до назви 

паркувального майданчика за адресою вул. Щусєва (ст. м. «Сирець»). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць на паркувальних 

майданчиках за адресами: вул. Бальзака Оноре де, 49-а (вздовж лінії 

швидкісного трамвая) на 77 мм; просп. Корольова Академіка, 1 на 50 мм;                 

вул. Ревуцького, навпроти буд.25 на 80 мм; ріг вул. Братиславської та                       

вул. Шолом-Алейхема на 130 мм.  
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць на паркувальних 

майданчиках за адресами: вул. Микільсько-Слобідська, 1-а на 50 мм;                        

вул. Ахматової Анни, 35-а - 35-б на 46 мм; вул. Конєва Маршала (навпроти буд. 

2/1 на вул. В. Касіяна) на 120 мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць на 

паркувальному майданчику за адресою провул. Сеноманський, 16 на 250мм.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць на паркувальних 

майданчиках за адресами: просп. Перемоги (автодорога Київ-Житомир 14 км) 

на 20мм; вул. Симиренка / вул. Жолудева на 28 мм; вул. Литвиненко - 

Вольгемут, 4 на 50 мм; вул. Жмеринська, 2 на 55 мм; просп. Корольова 

Академіка, 11-а на 133 мм; вул. Академіка Єфремова (навпроти буд. № 27 - 

29/22) на 111 мм; просп. Корольова Академіка, 2-а на 59 мм;                                

вул. Електротехнічна, (біля ГКБ «Алмаз») майд. 1 на 50 мм; вул. Закревського                             

Миколи, 97 – 95 на 33 мм; вул. Закревського Миколи, 95 - 97 (майданчик № 2) 

на 20 мм; вул. Бальзака Оноре де, 65/1 (вздовж лінії швидкісного трамвая) на 

133 мм; вул. Бальзака Оноре де, 73 (вздовж лінії швидкісного трамвая) на                

151 мм; просп. Григоренка Петра (навпроти буд. № 1) на 150 мм; просп. 

Григоренка Петра (навпроти буд. № 5) на 150 мм; просп. Григоренка                       

Петра, 14 – 16 на 111 мм; вул. Миропільська, 35-б на 111 мм; вул. Пчілки                   

Олени, 2 на 86 мм.  
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                    

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць на 

паркувальному майданчику за адресою вул. Бальзака Оноре де, 52/22 (вздовж                                    

лінії швидкісного  трамвая) на 27 мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд пропозицій від депутатських фракції Київської міської ради та 

депутатів Київської міської ради щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині виключення 

паркувальних майданчиків із таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів у м. Києві». 
 

ВИСТУПИЛИ: Опришко В.А., Маляревич О.В., Бурдукова В.В., Грушко В.В., 

Семенова К.І., Шкуро Н.М., Хлебич І.М., Кравець В.А., Задерейко А.І., 

Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Ломоносова, 36-а; на розі просп. Голосіївського 

та вул. Голосіївської; вул. Вершигори Петра, 2 (навпроти у розворотному 

кільці); вул. Північна, 7; вул. Ернста Федора, 12. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Пулюя Івана, 2. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Мілютенка, 28. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Мілютенка, 19-а. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 0, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Кіото, 9-а. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Лісківська, 20-22. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від  23  червня  2011  року  №  242/5629 «Про встановлення місцевих податків і  

 

 

 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Генерала Генадія Воробйова, 13-б, в, е;                         

вул. Генерала Генадія Воробйова, 13-ж. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Ломоносова, 8. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою бульв. Шамо Ігоря, 10. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Народного Ополчення, навпроти буд. 16 

(розподільча смуга). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від  23  червня  2011  року  № 242/5629  «Про встановлення  місцевих податків і  

 

 

 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою перетин вул. Бальзака Оноре де та вул. Данькевича 

Костянтина. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Закревського Миколи, 97-а (майданчик № 1); 

вул. Закревського Миколи, 97-а (майданчик № 2). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Данькевича Костянтина, 16. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 2,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Каунаська, 6/1; бульв. Гашека Ярослава, 18, 17, 

вул. Жмеринська, 1-а. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою просп. Романа Шухевича (Північний міст). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Йорданська, 28. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Саксаганського, 69. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: просп. Маяковського Володимира, 47;                                

вул. Колекторна, 17; вул. Пчілки Олени, 2-а; вул. Урлівська, 34-а;                            

вул. Березняківська, 17-19; вул. Героїв Севастополя, 23; просп. Корольова 

Академіка (навпроти буд. № 7, 9-а на вул. Сімї Сосніних); просп. Курбаса                

Леся, 1. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою перетин просп. Героїв Сталінграда та вул. Приозерної. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Братиславська, 34. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Ревуцького, 29-а; вул. Ревуцького, 44;                          

вул. Тростянецька, 7-б; вул. Тростянецька, 47; вул. Фанерна (виїзд на 

Харківське шосе). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 0, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою просп. Бажана Миколи від буд. № 3 до буд. № 7 

навпроти (з боку оз. Вирлиця). 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Лятошинського Композитора, 8. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Ахматової Анни, 28; вул. Ахматової Анни, 30;                          

вул. Вербицького Академіка, 6; вул. Вербицького Академіка, 10;                                

вул. Славгородська (навпроти парку «Партизанської Слави»; вул. Урлівська, 36; 

просп. Бажана Миколи, 5-г; просп. Григоренка Петра, 3-в; просп. Григоренка 

Петра, 7-в; шосе Харківське, 154-а; вул. Обухівська, 135 (навпроти). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 1. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Бальзака Оноре де, 3-а (вздовж лінії швидкісного 

трамвая); вул. Бальзака Оноре де, 10-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) вул. 

Бальзака Оноре де, 40-а (вздовж лінії швидкісного трамвая); вул. Бальзака 

Оноре де, 53-а (вздовж лінії швидкісного трамвая); вул. Бальзака Оноре де, 55-а 

(вздовж лінії швидкісного трамвая); вул. Бальзака Оноре де, 72-а (вздовж лінії 

швидкісного трамвая); вул. Бальзака Оноре де, 77-а (вздовж лінії швидкісного 

трамвая); вул. Бальзака Оноре де, 83-а (вздовж лінії швидкісного трамвая); вул. 

Бальзака Оноре де, 94-а (вздовж лінії швидкісного трамвая). 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Декабристів, 7. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою між вул. Нова та вул. Шевченка, майданчик № 1. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: перетин вул. Тепловозна - просп. Григоренка Петра 

та  вул. Канальна; вул. Ахматової Анни, 15; вул. Драгоманова, 42; вул. Зарічна, 

11-а; вул. Ревуцького, 42; вул. Чернігівська, 60-а; вул. Електротехнічна, 43;    

вул. Електротехнічна, 74 (біля заїзду ГБК «Вигурівщина»);                                       

вул. Електротехнічна (біля ГКБ «Алмаз») майд.2; вул. Меліоративна (біля ГКБ 

«Алмаз»); перетин просп. Оболонського та вул. Маршала Малиновського; вул. 

Щусєва (ст. м. «Сирець») навпроти вул.Тираспольської. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
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від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: просп. Глушкова Академіка, 12-а;                                   

просп. Лобановського  Валерія, 123;  вул. Зарічна, 45;  вул. Княжий Затон, 2-б;  

 

 

 

набережна Дніпровська, 14 – 16; вул. Бальзака Оноре де, 6; вул. Бальзака             

Оноре де, 61-б; вул. Братиславська, 3; вул. Братиславська, 6 – 8; вул. 

Братиславська, 9; вул. Братиславська, 9/1. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Братиславська, 38; вул. Волкова Космонавта, 2; 

вул. Волкова Космонавта, 8-а; вул. Волкова Космонавта, 14 – 16; вул. Драйзера 

Теодора, 1; вул. Драйзера Теодора, 22 – 24; вул. Драйзера Теодора, 26;                        

вул. Каштанова, 8 (поруч з буд. № 8-г); вул. Кіото, 5 – 9; вул. Кубанської 

України, 21-а; вул. Кубанської України, 26; вул. Кубанської України, 55/6. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Курчатова Академіка, 3; вул. Курчатова 

Академіка, 5; вул. Лісківська, 24; вул. Милославська, 2; вул. Мілютенка, 11-а; 

вул. Мілютенка, 23; вул. Мілютенка, 44; вул. Радунська, 26; вул. Шолом-

Алейхема, 1; вул. Шолом-Алейхема, 6-а; вул. Шолом-Алейхема, 17-б. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 
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зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: на розі просп. Гагаріна Юрія та вул. Хоткевича Гната; 

перетин вул. Магнітогорська та вул. Віскозна; просп. Лісовий, 6;                            

просп.  Лісовий,  26;  просп.  Лісовий,  43 - а;  вул.  Андрія  Аболмасова,  2;                                    

 

просп. Броварський ст.м. «Гідропарк», біля мосту Венеціанський (сезонний з 

01.05 по 01.09); просп. Соборності, 15-а; бульв. Перова, 27-а; просп. Романа 

Шухевича, 26. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: просп. Романа Шухевича, 26 (навпроти); шосе 

Харківське, 158; вул. Бориспільська, 12; перетин вул. Чорнобильська та вул. 

Осіння; вул. Молдавська, буд. № 12-б на вул. Дегтярівській; вул. Вершигори 

Петра, 2 (навпроти); вул. Воскресенська, 2-а; вул. Микільсько-Слобідська, 6/2, 

майданчик 1; вул. Микільсько-Слобідська, 6/2, майданчик 2;                                         

вул. Райдужна, 25-б. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Труханівська (біля Московського мосту) 

(майданчик № 2); бульв. Дружби Народів, 28; вул. Бойчука Михайла, 17-б;                 

вул. Старонаводницька (навпроти буд. № 6-б); на перетині вул. Тютюнника 

Василя та пров. Новопечерський; пл. Либідська; вул. Предславинська, 40;                  

вул. Межигірська, 16; вул. Межигірська, 60; просп. Правди, 96. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 6,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 
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міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою просп. Правди, 19/1.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувальних 

майданчиків за адресами: вул. Вишгородська, 45, вул. Сосніних Сім'ї, 23-а;              

вул. Якуба Коласа, 16; на розі вул. Протасів Яр та пров. Докучаєвський; вул. 

Амосова Миколи, 4; вул. Кудряшова, 16; просп. Перемоги, 47; вул. Жилянська - 

вул. Петлюри. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 1, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Августина Волошина, 30. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 0, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині кількості машиномісць 

на паркувальному майданчику за адресою вул. Августина Волошина, 30 на                  

100 мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 
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міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою вул. Народного Ополчення, 9. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та виключення паркувального 

майданчика за адресою між вул. Нова та вул. Шевченка, майданчик № 2. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд звернення депутата Київської міської ради Турця В.В. від 

12.07.2021 № 08/16697 щодо внесення змін до проєкту рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 

червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР в частині включення нового 

паркувального майданчика за адресою вул. Прорізна, 21-23 на 3 мм. 
 

ВИСТУПИЛИ: Опришко В.А., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР та включення нового 

паркувального майданчика за адресою вул. Прорізна, 21-23 на 3 мм. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про розгляд листа депутської фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Київській міській 

ради від 13.07.2021 № 08/16707 щодо внесення змін до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР. 
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ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицій депутської фракції «СЛУГА НАРОДУ» у 

Київській міській ради щодо внесення змін до  проєкту рішення  Київської  

міської  ради «Про внесення  змін  до  рішення Київської міської ради від                            

23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів  

 

 

 

у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР викладені у листі від 13.07.2021                         

№ 08/16707. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 0, «утрималось» - 5,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення не прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії                   

про узагальнення пропозиції щодо внесення змін до проєкту рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від                      

23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів 

у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР з урахуванням вище прийнятих 

рішень. 

 

ВИРІШИЛИ: викласти проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.06.2021 

№ 08/231-2226/ПР в новій редакції з урахуванням вище прийнятих рішень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.06.2021 

№ 08/231-2226/ПР, викладений в новій редакції, в цілому з урахуванням вище 

прийнятих рішень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

обслуговуючому кооперативу «Автогаражний кооператив «НОВА 

ВИГУРІВЩИНА» земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації 

та обслуговування гаражів на вул. Теодора Драйзера, 23 у Деснянському 
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районі міста Києва» (671774457) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2285/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про                                       

передачу обслуговуючому кооперативу  «Автогаражний  кооператив  «НОВА  

 

 

 

ВИГУРІВЩИНА» земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та 

обслуговування гаражів на вул. Теодора Драйзера, 23 у Деснянському районі 

міста Києва» (671774457) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2285/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Бурдукова В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

обслуговуючому кооперативу «Автогаражний кооператив «НОВА 

ВИГУРІВЩИНА» земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та 

обслуговування гаражів на вул. Теодора Драйзера, 23 у Деснянському районі 

міста Києва» (671774457) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2285/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

3. Про повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА 

ГОЛД» земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва                               

кафе-магазину та автомийки на Кудрявському узвозі, 10 у Шевченківському 

районі міста Києва» (334467506) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 16.06.2021 № 08/231-2099/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

повторний розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА ГОЛД» 

земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва                               

кафе-магазину та автомийки на Кудрявському узвозі, 10 у Шевченківському 

районі міста Києва» (334467506) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 16.06.2021 № 08/231-2099/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА ГОЛД» 

земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва                               

кафе-магазину та автомийки на Кудрявському узвозі, 10 у Шевченківському 
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районі міста Києва» (334467506) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 16.06.2021 № 08/231-2099/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято.  
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва 

кафе-магазину та автомийки на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському 

районі міста Києва» (584644791) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2272/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної 

ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та 

автомийки на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі міста Києва» 

(584644791) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2272/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для реконструкції АЗС, будівництва 

кафе-магазину та автомийки на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі 

міста Києва» (584644791) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2272. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

5. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

АЗС на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі міста Києва» 

(344443822) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2273/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної 
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ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування АЗС на вул. Олени Теліги, 

61А у Подільському районі міста Києва» (344443822) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-

2273/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

 

 
 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

АЗС на вул. Олени Теліги, 61А у Подільському районі міста Києва» 

(344443822) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2273/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

6. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМА» 

земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування 

станції технічного обслуговування та універсального магазину на перетині 

Кільцевої дороги та вул. Перемоги у Святошинському районі міста Києва» 

(662174408) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2288/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМА» земельної ділянки в оренду 

для будівництва, експлуатації та обслуговування станції технічного 

обслуговування та універсального магазину на перетині Кільцевої дороги та 

вул. Перемоги у Святошинському районі міста Києва» (662174408) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.07.2021 № 

08/231-2288/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМА» земельної 

ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування станції 

технічного обслуговування та універсального магазину на перетині Кільцевої 

дороги та вул. Перемоги у Святошинському районі міста Києва» (662174408) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

01.07.2021 № 08/231-2288/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято 
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7.  Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

Національному агентству з питань запобігання корупції у постійне 

користування земельних ділянок для влаштування та обслуговування 

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього 

сервісу) з благоустроєм прилеглої території на бульв. Дружби Народів, 28 у 

Печерському районі міста Києва» (343920402) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.07.2021                           

№ 08/231-2276/ПР. 
 

 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання Національному 

агентству з питань запобігання корупції у постійне користування земельних 

ділянок для влаштування та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) з благоустроєм прилеглої 

території на бульв. Дружби Народів, 28 у Печерському районі міста Києва» 

(343920402) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2276/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про надання 

Національному агентству з питань запобігання корупції у постійне 

користування земельних ділянок для влаштування та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) з 

благоустроєм прилеглої території на бульв. Дружби Народів, 28 у Печерському 

районі міста Києва» (343920402) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2276/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

8.  Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

приватному акціонерному товариству «ТУТКОВСЬКИЙ» договору оренди 

земельної ділянки від 03 квітня 2000 року № 78-6-00005 (зі змінами)» 

(460059175) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2289/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про поновлення приватному 

акціонерному товариству «ТУТКОВСЬКИЙ» договору оренди земельної 

ділянки від 03 квітня 2000 року № 78-6-00005 (зі змінами)» (460059175) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

01.07.2021 № 08/231-2289/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про 

поновлення приватному акціонерному товариству «ТУТКОВСЬКИЙ» договору 

оренди земельної ділянки від 03 квітня 2000 року № 78-6-00005 (зі змінами)» 

(460059175) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2289/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 
 

9. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

Господарському суду міста Києва земельної ділянки у постійне користування 

для розміщення та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури на 

вул. Івана Франка, 28 у Шевченківському районі міста Києва» (373946890) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

30.06.2021 № 08/231-2271/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання Господарському 

суду міста Києва земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури на вул. Івана Франка, 28 

у Шевченківському районі міста Києва» (373946890) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-

2271/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про надання 

Господарському суду міста Києва земельної ділянки у постійне користування 

для розміщення та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури на 

вул. Івана Франка, 28 у Шевченківському районі міста Києва» (373946890) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

30.06.2021 № 08/231-2271/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

10. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРАТТА» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Декабристів, 9е у Дарницькому районі міста Києва» (239258953) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

02.07.2021 № 08/231-2294/ПР. 
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СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРАТТА» земельної ділянки в 

оренду для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім 

об'єктів дорожнього сервісу) на вул. Декабристів, 9е у Дарницькому районі 

міста Києва» (239258953) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 02.07.2021 № 08/231-2294/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРАТТА» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на вул. Декабристів, 9е у 

Дарницькому районі міста Києва» (239258953) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2021 № 08/231-2294/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

11. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про поновлення 

товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСНА МАЙСТЕР» договору 

оренди земельної ділянки від 20 грудня 2017 року № 5088» (520105839) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

01.07.2021 № 08/231-2286/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про поновлення товариству з 

обмеженою відповідальністю «ДЕСНА МАЙСТЕР» договору оренди земельної 

ділянки від 20 грудня 2017 року № 5088» (520105839) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.07.2021                                    

№ 08/231-2286/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про 

поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСНА МАЙСТЕР» 

договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2017 року № 5088» 

(520105839) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 01.07.2021 № 08/231-2286/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
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12. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 19 на просп. Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста 

Києва» (467416450) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2263/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про надання комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 19  

 

на просп. Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста Києва» (467416450) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

30.06.2021 № 08/231-2263/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 19 на просп. Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста Києва» 

(467416450) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 30.06.2021 № 08/231-2263/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині                                          

вул. Народного ополчення та вул. Медової у Солом’янському районі міста 

Києва» (435397038) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2021 № 08/231-2422/ПР» та розглянути його 

пунктом тринадцятим.  
 

ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині                                          

вул. Народного ополчення та вул. Медової у Солом’янському районі міста 
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Києва» (435397038) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2021 № 08/231-2422/ПР» та розглянути його 

пунктом тринадцятим.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021                                   

питання «Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу  

 

 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Медовій у 

Солом’янському районі міста Києва» (618753976) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2021                                        

№ 08/231-2423/ПР» та розглянути його пунктом чотирнадцятим.  
 

ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної,  транспортної  інфраструктури  (заїзди-виїзди)  на вул. Медовій у 

Солом’янському районі міста Києва» (618753976) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2021                                        

№ 08/231-2423/ПР» та розглянути його пунктом чотирнадцятим.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної 

ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва Рогач 

Вікторії Леонідівні, Скударю Роману Валерійовичу, Скудар Ірині Анатоліївні 

для експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу з 

допоміжними спорудами» (497110799) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 07.07.2021 № 08/231-2362/ПР» та 

розглянути його пунктом п’ятнадцятим.  
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ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної 

ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва Рогач 

Вікторії Леонідівні, Скударю Роману Валерійовичу, Скудар Ірині Анатоліївні 

для експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу з 

допоміжними спорудами» (497110799) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 07.07.2021 № 08/231-2362/ПР» та 

розглянути його пунктом п’ятнадцятим.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕНІ» земельної 

ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині вул. Маршала 

Малиновського та просп. Оболонського в Оболонському районі міста Києва» 

(343920610) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 05.07.2021 № 08/231-2305/ПР» та розглянути його пунктом 

шістнадцятим.  
 

ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії Київської міської 

ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 13.07.2021 питання                           

«Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕНІ» земельної 

ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині вул. Маршала 

Малиновського та просп. Оболонського в Оболонському районі міста Києва» 

(343920610) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 05.07.2021 № 08/231-2305/ПР» та розглянути його                       

пунктом шістнадцятим.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» -0. 

Рішення прийнято.  
 

13. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» 

в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині                                          

вул. Народного ополчення та вул. Медової у Солом’янському районі міста 
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Києва» (435397038) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2021 № 08/231-2422/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині вул. Народного ополчення та вул. 

Медової у Солом’янському районі міста Києва» (435397038) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2021           

№ 08/231-2422/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині                                          

вул. Народного ополчення та вул. Медової у Солом’янському районі міста 

Києва» (435397038) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2021 № 08/231-2422/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

14. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» 

в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Медовій у 

Солом’янському районі міста Києва» (618753976) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2021                                        

№ 08/231-2423/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Медовій у Солом’янському районі міста 

Києва» (618753976) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2021  № 08/231-2423/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Медовій у 

Солом’янському районі міста Києва» (618753976) доручення заступника 
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міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2021                                  

№ 08/231-2423/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

15. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної 

ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва Рогач 

Вікторії Леонідівні, Скударю Роману Валерійовичу, Скудар Ірині Анатоліївні 

для експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу з 

допоміжними спорудами» (497110799) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 07.07.2021 № 08/231-2362/ПР. 
 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про продаж земельної 

ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва Рогач 

Вікторії Леонідівні, Скударю Роману Валерійовичу, Скудар Ірині Анатоліївні 

для експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу з 

допоміжними спорудами» (497110799) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 07.07.2021 № 08/231-2362/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про продаж 

земельної ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у Печерському районі м. Києва 

Рогач Вікторії Леонідівні, Скударю Роману Валерійовичу, Скудар Ірині 

Анатоліївні для експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу з 

допоміжними спорудами» (497110799) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 07.07.2021 № 08/231-2362/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

16. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕНІ» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині                 

вул. Маршала Малиновського та просп. Оболонського в Оболонському 

районі міста Києва» (343920610) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 05.07.2021 № 08/231-2305/ПР. 
 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ 
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З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕНІ» земельної ділянки в 

оренду для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині вул. Маршала Малиновського та 

просп. Оболонського в Оболонському районі міста Києва» (343920610) 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

05.07.2021 № 08/231-2305/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: Шейко В.В., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕНІ» земельної 

ділянки в оренду для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної,  енергетичної  інфраструктури,  об’єктів  зв’язку  та  дорожнього  

 

 

 

господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині вул. Маршала 

Малиновського та просп. Оболонського в Оболонському районі міста Києва» 

(343920610) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 05.07.2021 № 08/231-2305/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

17. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Задерейка А.І. від 

13.07.2021 № 08/16774 щодо покращення ситуації з заторами та 

використання альтернативного виїзду у районі вул. Вишняківська під час 

ремонту траси Київ-Бориспіль у Дарницькому районі міста Києва. 

 

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

розгляд звернення депутата Київської міської ради Задерейка А.І. від 13.07.2021 

№ 08/16774 щодо покращення ситуації з заторами та використання 

альтернативного виїзду у районі вул. Вишняківська під час ремонту траси Київ-

Бориспіль у Дарницькому районі міста Києва. 
 

ВИСТУПИЛИ: Задерейко А.І., Окопний О.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), Дарницької районної у місті Києві 

державної адміністрації, Управлінням патрульної поліції у місті Києві, 

комунальною корпорацією «Київавтодор», комунальним підприємством 

«Центр організації дорожнього руху» та першим заступником голови постійної 

комісії Задерейком А.І. протягом тижня провести виїзну робочу нараду щодо 

використання альтернативного виїзду у районі вул. Вишняківська під час 

ремонту траси Київ-Бориспіль у Дарницькому районі міста Києва.  



35 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0,                                       

«не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії         Олексій ОКОПНИЙ 
 

 
 

 

Секретар комісії        Олесь МАЛЯРЕВИЧ 


