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  <---   10 Сентября  10 ч 22 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

(Поіменна реєстрація). 

 
   

  <---   10 Сентября  10 ч 25 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
Головуючий: Шановні депутати, добрий ранок! Я прошу тих депутатів, 

які зараз знаходяться в кулуарах, повертатись до зали! Ми зараз 

продовжуємо наше засідання.  
Зараз у залі зареєстровано 68 депутатів. Кворум є. Ми продовжуємо 

роботу пленарного засідання ІІІ сесії Київради УІІ скликання, яке відкрито 

було 3-го вересня. 
Я перед початком нашої роботи пропоную виконати Державний Гімн 

України! 

(Звучить Державний Гімн України). 
 

   

  <---   10 Сентября  10 ч 28 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

Головуючий: Хочу закликати всіх депутатів сьогодні, незважаючи на 

те, що ми вступили вже офіційно в передвиборчу кампанію, працювати 

ефективно, щоб розглянути ті питання, які заплановані, і ухвалити 
рішення, які потрібні для життєзабезпечення нашого міста.  

Немає сумніву в тому, що Київ повинен бути сучасною, комфортною, 

європейською столицею! І в цьому напрямку ми сьогодні всі з вами 
рухаємось, запроваджуючи нові сучасні технології управління містом. Ми 

втілимо програму смарт-сіті і, наприклад, сьогодні презентуємо в метро 

втілення ініціативного проекту "Запуск Wi-Fi". Сьогодні ми відкриваємо на 
трьох станціях метро зв"язок Wi-Fi, але хочу зазначити, що такий зв"язок 

буде на всіх станціях метро і навіть в кожному вагоні. 

Хочу також підкреслити, що такі нові технології запроваджені тільки в 
20-ти містах світу, які зробили своє метро таким технологічним.  

На цьому тижні ми приступили до реалізації наступних кроків: 

підписали меморандум для створення в Києві Центру підтримки інновацій 
і підприємництва іHUВ. Це інвестиційний проект, в якому допомагає 

 

   
  <---   10 Сентября  10 ч 31 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

норвезька Фундація "Seed Forum Norway".  

У рамках цього проекту місто наше надає приміщення для iHUB, які 
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партнери відремонтують і запустять всі необхідні освітні програми, 

допоможуть довести до стартапів, до нашої талановитої молоді, які 
зможуть довести все це до повноцінного бізнесу. 

Також, колеги, я вже минулого тижня зазначив, що ми першими, хочу 

підкреслити, першими в Україні маємо найсучаснішу систему голосування 
"Рада-4".  

Я розумію, що всі депутати ще звикають до цієї системи, але хочу 

зазначити, винахідливих спроб проголосувати за когось іншого ще не 
зафіксовано до сьогоднішнього дня. Але ті, хто будуть намагатись це 

зробити, можу вас запевнити, що ви втрачаєте час даремно.  

Шановні колеги! Виборча кампанія почалась і градус політичної 
боротьби продовжується підвищуватись. Але давайте на прикладі столиці 

покажемо всім, що вибори - це конкуренція ідей, проектів, думок і 

пропозицій на благо міста, а не пустого популізму, який, на жаль, ще 
продовжує жити. Нехай він залишається, цей пустий популізм, у тих 

обіцянках, які продовжують розсипати наліво і направо з бігбордів та на 

телебаченні, нехай вони там залишаються, ці популістичні обіцянки. Але 
ми повинні бути відповідальними людьми, і я впевнений в тому, що 

виборці будуть оцінювати нашу працю по реальних справах, а не 

"солодких" обіцянках.  
Я хочу також привітати по традиції депутата Ганноху Богдана 

Ігоровича, який відсвяткував свій день народження. Від усіх хочу побажати 

йому здоров"я, сил і плідної роботи на благо киян. 

Шановні депутати! Хочу нагадати, що без розгляду сьогодні 
залишились 104 питання, з них: 7 загальних питань, 6 питань власності,   

  

 
   

  <---   10 Сентября  10 ч 34 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
89 питань землекористування та містобудування і два питання в розділі 

"різне".  

Переходимо до наступного питання "Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №745/745 “Про 

затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2015 рік”. Доповідає голова постійної 
комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 

Карпенко Анатолій Якович. 

Будь ласка, ви з місця будете? Включіть мікрофон! 

Карпенко А.Я.: Шановні колеги! Я прошу доповнити план роботи 
Київради... 

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, Анатолію Яковичу, ближче! 

Карпенко А.Я.: Доповнити план роботи Київради слідуючими 
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пунктами:  

Проект рішення Київської міської ради, внесення змін до проекту 
рішення Київської міської ради № 37/6253 "Про затвердження порядку 

розміщення реклами в місті Києві".  

Пункт 73-ій, "Про деякі питання роботи майданчиків для паркування в 
місті Києві". 

Пункт 74, проект рішення Київської міської ради "Про заходи щодо 

впорядкування розміщення технічних засобів регулювання дорожнього 
руху на території міста Києва". 

Пункт 75, проект рішення Київської міської ради "Про впорядкування 

роботи зарядних станцій для електротранспорту на території міста Києва". 
Пункт 76, "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської 

міської ради від 5 липня 2001 року "Про створення спеціалізованого 

комунального підприємства "Київтелесервіс". 
Пункт 77, "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про 

затвердження порядку видалення зелених насаджень на території міста 

Києва". 
І останній пункт, 78, проект рішення "Про затвердження положення 

про опис та порядок використання герба міста Києва". Дякую! 

Головуючий: Чи є в депутатів пропозиції чи зауваження до проекту 

рішення? Якщо зауважень немає, ставлю цю пропозицію на голосування. 
Прошу визначатись!  

Резніков О.Ю.: З пропозиціями, озвученими головою комісії! 

Голосування: 
Головуючий: За - 77, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

 

   
  <---   10 Сентября  10 ч 37 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

 
Наступне питання, 14-е, "Про надання статусу скверу земельній 

ділянці за адресою: №14-А - 16-А на проспекті Оболонському в 

Оболонському районі м. Києва".  
Доповідає депутат Лещенко. Будь ласка, включіть мікрофон! Юрій 

Володимирович! 

Лещенко Ю.В.: Дякую!  
Шановний головуючий, шановні колеги! Пропоную підтримати проект 

рішення про ...(нерозбірливо) скверу земельній ділянці по вулиці, за 

адресою: 14-А - 16-А. Дана земельна ділянка знаходиться відповідно на 

зеленій зоні, там відповідно ...(нерозбірливо) незаконне паркування. Тому 
мешканці звернулись з приводу того, щоб там налагодити, навести 

порядок. 

Тому прошу підтримати даний проект рішення.  
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Головуючий: Чи є пропозиції, чи зауваження до проекту?  

Ставлю на голосування проект рішення з урахуванням пропозицій. 
Якщо пропозицій немає.  

Прошу визначатись! 

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

Наступне питання, "Про надання статусу скверу земельній ділянці 

орієнтовною площею 0,30 га (земельна ділянка комунальної власності 
територіальної громади міста Києва) за адресою: вул. Лайоша Гавро, 9-е в 

Оболонському районі м. Києва". 

Доповідає депутат Київради Безпалий Олексій Ігорович. Будь ласка, 
включіть мікрофон! 

Безпалий є?  

Резніков О.Ю.: Немає потреби обговорювати? Тоді без обговорення. 
Головуючий: Ставимо на голосування дане питання. Прошу 

визначатись! 

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

Наступне питання, "Про організаційно-правові заходи, спрямовані на 

вирішення конфлікту навколо будівництва, експлуатації та обслуговування 
прибудови до Дніпровського універмагу для розміщення магазину 

промислових товарів на вул. Андрія Малишка, 39-а у Дніпровському 

районі м. Києва". 

 
 

   

  <---   10 Сентября  10 ч 40 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

Доповідає депутат Київради Велімовський Анатолій Романович. Будь 

ласка! 
Велімовський А.Р.: Дякую! Шановні колеги! Я хотів би особо 

підчеркнути, що це питання виносилося з першого разу самою земельною 

комісією, а не депутатом Велімовським. І формулювання було, наше 
стандартне рішення, про відміну договору оренди. Таких рішень ми 

прийняли, політичних, не політичних, дуже багато за цей час, але під час 

обговорення цього проекту рішення в земельній комісії завжди не 
знаходилось трохи голосів, частина людей просто утримувалась. 

Тому я вийшов з пропозицією знайти такий компромісний варіант і я 

хотів би зупинитись на цьому компромісному варіанті! 
Що там сталося, по-перше? Ми маємо наступну ситуацію.  

Ще у відомі часи Черновецького дві сотки землі було спочатку продано 

товариству "Міг-91", а потім ще 0,8 соток було передано в оренду під 

будівництво прибудови, я прошу звернути увагу, прибудови до 
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Дніпровського універмагу.  

Дніпровський ... (нерозбірливо) - це наразі цілісний майновий 
комплекс. І ситуація наступна, що Дніпровський універмаг і володар 

Дніпровського універмагу, господар Дніпровського універмагу, не мають 

ніякого відношення до фірми, яка почала будівництво.  
Наразі ми бачимо, згідно з законодавством України прибудова - це є 

реконструкція будинку, це 100%. Тому, яким чином без дозволу господаря 

хтось веде реконструкцію будинку, незрозуміло! Ми маємо зрозуміти одне 
питання, що сьогодні це питання більше має не тільки політичний, але ще 

й кримінальний характер.  

Яким чином була видана документація  на оренду, якщо орендатор не 
подав документи, що він є власником Дніпровського універмагу? Яким 

чином наш Департамент архітектури видав дозвільну документацію 

...(нерозбірливо), умови і обмеження, якщо не були предоставлені 
документи, які підтверджують право власності?  

В цій ситуації зараз уже відкрито кримінальне провадження по цьому 

будівництву і в цій ситуації, тут є декілька версій. Перша - це чи просто 
наші чиновники ...(нерозбірливо) не догледіли, але це кримінальна 

відповідальність, чи можливо забудовник подав документи з якимись 

порушеннями, але це вже питання мошеннічества.  
Тому, шановні друзі, я дуже прошу підтримати це рішення, тому що, 

що ми робимо цим рішенням?  

Перше, пунктом 1-им ми призупиняємо, відзиваємо градобудівні умови 

і обмеження. Це пункт 1-ий. 
Друге, ми дозволяємо забудовнику в місячний термін внести зміни, 

вийти до нас з проханням внести зміни до договору оренди. Забрати слова 

"будівництво прибудови". 
 

   

  <---   10 Сентября  10 ч 43 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

 

Таким чином ми дозволяємо забудовнику юридично обілитися, тому 
що в противному разі він просто-напросто не зможе зареєструвати, якщо 

далі закінчить будівництво, не зможе його зареєструвати.  

Третє. Зараз, не дивлячись на те, що є дуже серйозні протести проти 
цього будівництва, але місцева громада готова піти на те, щоб зменшити 

висотність цієї будови з 24 метрів, бачите, може є на екрані, не знаю, 

показують чи ні, з 24 метрів, це приблизно 9 поверхів ...(нерозбірливо) 
етажки. І ми маємо розуміти, що ця будівля знаходиться в 17-ти метрах від 

16-поверхового будинку. Фактично ця будова, якщо вона так і залишиться, 

вона закриє повністю сонячний світ для нижніх поверхів. 

Тому, шановні друзі, ми виходимо із ситуації такої компромісної. Якщо 
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зменшити об"єм будівлі до 3-х поверхів, то в цій ситуації місцеві мешканці 

більш-менш налагоджені на компромісний варіант. 
Наразі ми багато разів розмовляли із забудовником, але ні на які 

компроміси він не хоче йти. І ми маємо його трошки, можливо, примусити 

йти на компроміс із розумінням того, що, так, ми підтримуємо забудову, 
так, ми підтримуємо будівництво в місті Києві, але все ж таки це 

будівництво має бути соціально зваженим і йти десь на домовленості з 

громадою.  
Тому, шановні друзі, я прошу підтримати цей проект рішення.  

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Записались до обговорення Янченко, Горбунов.  
Будь ласка! І я нагадую, колеги, ми проголосували надання згоди на 

виступ представника забудовника під час обговорення цього проекту. Тому 

я пропоную зараз послухати іншу сторону і тоді депутати будуть 
обговорювати.  

Будь ласка, значить, у нас Ксенія Прокопова, представник забудовника 

є? Запросіть. Будь ласка, до мікрофону, три хвилини у вас. 
Прокопова К.В.: Шановні депутати! Хотіла б звернути увагу на те, що 

проект рішення, який надається вам для прийняття та обговорення на 

сьогоднішній момент, є юридично неправомірним, некоректним. Це не є 
компроміс.  

Це те рішення, яке неможливо прийняти через цілу низку причин. Є 

юридичні причини, є фактичні. Воно не відповідає фактичним обставинам 

справи, це по-перше. 
А єдиною причиною виникнення даного конфлікту є те, що до нас як 

до забудовника звернувся депутат Велімовський із проханням обрати його 

будівельного підрядника. Ми цього не зробили, тому ми зараз 
зустрічаємось з вами в цьому залі. Це перше. 

Щодо юридичних моментів. Хотіла б звернути увагу 

 
   

  <---   10 Сентября  10 ч 46 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
(оплески) на те, що на сьогоднішній момент є три пункти рішення, які, 

якщо ми звернемось до їх правової основи, є такими, що неприйнятні і в 

подальшому будуть скасовані через суд.  
Це, по-перше, те, що на сьогоднішній момент неможливо стверджувати 

про те, що є кримінальне провадження, тому що у порядку 214-ї статті 

Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу, відомості 
приймаються від будь-кого на протязі 24-х годин, саме це зараз і відбулося. 

Більше того, дане кримінальне провадження, про яке вказував депутата 

Велімовський, є закритим. Про це можна переконатись, звернувшись до 

правоохоронних органів. 
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По-друге, на сьогоднішній момент зміна виду використання земельних 

ділянок є правом, а не обов"язком землекористувача. Таким чином 
Київська міська рада не правомочна вимагати від користувача земельної 

ділянки змінити вид її використання.  

Щодо того, щоб запропонувати нам розірвати договір оренди. 
Дострокове розірвання договору оренди в односторонньому порядку 

можливо лише за рішенням суду.  

Також хотіла сказати про те, що на сьогоднішній момент лише в разі 
ухвалення вироку та визнання вини посадових осіб можливо було б 

вказувати про те, що існують якісь проблеми із дозвільною документацією. 

На об"єкт видана вся дозвільна документація, яка передбачена чинним 
законодавством. Більше того, на своїй сторінці у Facebook депутат 

Велімовський це підтверджує, що в нас наявні всі документи. Тобто існує 

лише особистісний конфлікт. 
Враховуючи наявність безлічі неправозгідних і юридично некоректних 

формулювань в тому рішенні, яке вам, в тому проект рішення, вибачте, 

який вам було роздано, єдиним юридичним наслідком такого прийняття 
буде його скасування в подальшому через суд. Навіщо витрачати зараз час 

на те, що буде скасовано через суд, коли існує дуже велика кількість 

питань, які потребують вашого розгляду. 
Хочу звернути також увагу на те, що із мешканцями існує соціальна 

угода, яка виконується, тобто встановлюються їм вікна, двері, те, що вони 

потребують на сьогоднішній момент. А та кількість протестантів, про яку 

вказує Велімовський, вона складається чоловік з п"яти, можливо. Це не є та 
кількість осіб, на яку ...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Дякую, ваших три хвилини... 

З зали: (Нічого не чути). 
Резніков О.Ю.: Пані Ксенія! 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Дякую! 
Колеги, ми також давали з вами згоду шляхом голосування на виступ 

представників громадськості. Якубяк? Пані Якубяк, будь ласка! Ви будете 

виступати?  
Будь ласка, до трибуни! У вас три хвилини. Будь ласка! 

Якубяк Л.В.: Уважаемые депутаты! Мы обращаемся к вам, жильцы 

дома 
 

    <---   10 Сентября  10 ч 49 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

№37, которые долгое время борются с застройщиком МПП "Миг-91", 
Гудзь, который рейдерским путем захватил нашу территорию, а потом 

оформил аренду. У нас убедительная просьба помочь нам и нашему 

депутату Велимовскому разорвать договор об аренде и остановить стройку. 
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Очень долго не мог получить согласие жильцов. Чтобы начать стройку 1-го 

сентября 2014 года, бывший домовой комитет во главе с Ляхором и 
Ерусалимской у него в офисе за взятку подписали бумагу от коллектива 

дома, застройку, тогда, как все были против.  

Народ протестовал, перекрывая улицу, а люди, нанятые Гудзем, 
стреляли, брызгали балончиками в лицо. В результате три скорые 

помощи... 

Головуючий: Шановні депутати, хвилинку уваги! Я прошу кожного з 
вас з повагою! Шановні депутати! Я прошу кожного з вас з повагою 

відноситись до людей, які виступають! Якщо вам потрібно поговорити, є 

дуже важливі справи, можете вийти коротко в кулуари, але до голосування 
вам потрібно буде повернутись! 

Дякую! Продовжуйте, будь ласка! 

Якубяк Л.В.: Три скорые помощи побитых ребят завезли, милиция 
открыла уголовное производство. Тогда Гудзь решил вопрос с прокурором 

Байдацким и дело было закрыто. Гудзь говорит, что он 28.02.2014 года 

зарегистрировал заявление в Архбуде. Но Архбуд 04.08.2014 года дал ответ, 
что он не выдавал разрешения на начало работ.  

23.12.2014 года мы обращались в земельную комиссию о разрыве... 

Комиссия дала добро! 
В феврале 2015 года второй раз слушали наш вопрос и согласились с 

решением о разрыве аренды. После этого документы отправили на 

рассмотрение юридической комиссии.  

Застройщик Гудзь указывает, что это пристройка к Днепровскому 
универмагу, а Днепровский исполком ответил, что отдельно стоящее 

здание, а также решение вынесла рабочая группа - пристройки не может 

быть, так как между зданием проходит канализационный коллектор, 400 
мм, который проложен с нарушением, 

 

   
  <---   10 Сентября  10 ч 52 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

и жильцы задыхаются от запахов канализации. На это Гудзь ответил, 
что все устаканится!  

На арендной земле были посажены деревья, 14 штук, которые он 

срезал. На этой территории Гудзь поставил ларьки, которые сдавал в 
аренду. Вот тогда они устроили мусорник, который фотографируют в 

...(неразборчиво). Строительство дома дошло до ... (відключений 

мікрофон). 
Резніков О.Ю.: Дякую! Ваш час завершився, час вийшов!  Все, дякую! 

Будь ласка, товариство, переходимо до обговорення! Записалися 

колеги-депутати!  

Будь ласка, Горбунов, "УДАР-Солідарність", прошу! 
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Горбунов Я.В.: Шановні колеги, я коротко, буквально пару слів! Ви 

почули юридичні, скажімо так, моменти від представника забудовника. 
Крім того, я хочу наголосити про те, що до цього проекту рішення існує 

негативний висновок і нашого юридичного підрозділу, тому прошу це 

врахувати і не створювати ще один якийсь там смітник-бомжатник на 
території Дніпровського району.  Тому що зараз припинення будівництва, 

воно приведе саме до таких наслідків і нічого іншого, а все решта - це 

просто передвиборчий популізм, який до реальної проблематики немає 
нічого спільного.  

Дякую, колеги, за підтримку! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Янченко, "Демократичний альянс", прошу! 
Янченко Г.І.: Шановні колеги! Як член земельної комісії, можу сказати, 

що ця "Санта-Барбара", одну з останніх серій якої ми зараз спостерігаємо, 

триває на земельній комісії вже рік. Уже рік депутат Велімовський, і 
забудовники, і ці люди ходять до нас на земельну комісію, як на роботу. І 

насправді, що сумно в цій історії, що робить цей фільм сумним, це те, що 

пан Велімовський кожен раз міняє причини і офіційні аргументи, чому він 
пропонує то розірвати цей договір, то змінити, то ще щось.  

У світлі останніх подій корупційних, які мали місце і мали великий 

резонанс публічний в Київраді, щодо депутатів, у мене викликає велике 
питання, в тому числі і до депутата Велімовського. Будь ласка, 

прокоментуйте, чи дійсно ці слова належать вам і чи ви публічно їх 

висловлювали, зокрема в мережі Фейсбук? Я сказал: "О! Если жильцы не 

возражают, я готов выступить дополнительным гарантом, деньги на ремонт 
в подъезде на структуру, которой я доверяю"! 

І чи не трактуєте ... (відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, включіть мікрофон Велімовському! 
Відповідь на запитання! 

Велімовський А.Р.: Дякую! ...(нерозбірливо) спеціально докладував, 

перепрошую, на російському буду говорити, часу мало. 
Специально далеко не углублялся таким отношением с застройщиком. 

Могу рассказать, как начиналось!  

Начиналось с того, что ко мне выходит застройщик и говорит - я хочу 
построить здесь двухэтажную пристроечку небольшую. Вот у меня 

разрешительные документы, документы реально 

 
   

  <---   10 Сентября  10 ч 55 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
 ...(неразборчиво). Говорит, я взамен, вот есть договор социальный с 

жильцами дома. Я говорю - если у тебя все так классно, не вопрос, давай 

строить, давай делай ремонт в доме, единственное, с учетом очень хорошей 

репутации господина застройщика ...(неразборчиво) немного позже 
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расскажу. Я давай, организую такие подрядные структуры, которым 

...(неразборчиво), которым я доверяю, не мои подрядные структуры, о чем 
сейчас ...(неразборчиво). И взятки я не просил ...(неразборчиво) комиссии. 

Я прошу прощения. Это право депутата - гарантировать систему 

отношений между людьми и между застройщиком.  
Поэтому за свои слова я готов нести ответственность полную.  

Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Семененко, "Свобода", прошу! 
Семененко О.А.: Олександр Семененко, "Всеукраїнське об"єднання 

"Свобода". 

Дуже сумно дійсно, що ці всі питання піднімаються в сесійній залі 
Київської міської ради. Це питання вже неодноразово обговорили на 

земельній комісії. І дійсно та ситуація, яку озвучила пані Янченко, я 

підтверджую. 
І хотів би звернутись до забудовника, що забудовник, в першу чергу, 

повинен дотримуватись інтересів громади і згідно того, як хоче громада, 

так і повинен поступати. 
Але, з іншої сторони, хочу звернутись і до депутата-мажоритарника з 

того округу. Якщо у вас є якісь претензії до забудовника, якщо у вас там є 

інші складові, які тут були озвучені, то хотілось би, щоб ви ці всі питання 
вирішували всередині і не виносили дані питання на сесію Київської 

міської ради. Бо в принципі це неприйнятно, коли дані питання 

озвучуються з різних сторін, і це, умовно кажучи, повністю, скажімо так, 

падає, дискредитує авторитет нашої Київської міської ради. 
Так, що на майбутнє, всі депутати, які мають подібні претензії, 

вирішуйте їх, будь ласка, за стінами Київської міської ради і 

...(відключений мікрофон). 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Опадчий, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Опадчий І.М.: Шановні друзі, шановні присутні! Мені прикро, що в 

нас сьогодні це питання переростає просто в "побиття" одного депутата, 
який дійсно намагається вирішити певну проблему на своєму окрузі.  

Я скажу, в мене суміжний округ з цим. І з приводу цієї ділянки, цього 

забудовника до мене також неодноразово звертались в приймальню щодо 
незадоволення тим, яким чином розпочато будівництво, яким чином воно 

ведеться. 

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, втрачається звук. 
Опадчий І.М.: То хотів зараз звернути увагу вже для забудовника, треба 

звертати увагу на ваші відносини з мешканцями. І якщо ви не можете їх 

вирішити з вашими мешканцями, не слід іноді приходити тут і видумувати 
огульні звинувачення щодо депутата, який намагається вирішити проблему. 

І мені дуже прикро, що ми на сьогоднішній день десь не почули 

нашого мажоритарника, бо якщо є проблема, то, мабуть, потрібно всім 

разом допомогти мажоритарнику її вирішити, а не займатись його 
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побиттям у сесійній залі. Тому ...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Я зараз передам слово.  
Єдине побажання, пропозиція і порада 

 

   
  <---   10 Сентября  10 ч 58 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

всім, хто виступають, давайте оцінку проекту рішення! Тому що зараз 
будемо голосувати і незрозуміло, а як голосувати? Ніхто не критикує чи не 

підтримує проект рішення, яким, принаймні автор його каже, що це 

компроміс! То критикуйте це рішення, його треба змінювати, чи треба його 
ухвалювати, чи відхиляти, щоб зал зрозумів, ті, хто не в курсі, це так, 

рекомендація вам! Давайте фахово працювати!  

Будь ласка, Єскіна Олена, "УДАР-Солідарність"! 
Єскіна О.О.: Шановні колеги! Я довго говорити не буду. Скажу лише, 

що громада з вулиці Малишка зверталась і до мене з питання захисту їх 

прав та інтересів. На жаль, ми бачили всі на ілюстраціях, що ця забудова, 
вона знаходиться майже впритул до будинку і тут є реальна проблема.  

Тому я не розумію, чому якісь питання зараз стоять щодо цього 

рішення. Я вважаю, що на робочій групі, яка була створена, всі ці нюанси 
повинні були бути узгоджені. Тому нехай, якщо хтось має конкретні 

зауваження до проекту рішення, їх доповнить, якщо вони є. І все ж таки я 

би просила підтримати громаду! 

Резніков О.Ю.: Дякую! 
Гордон, будь ласка, позафракційні! 

Гордон Д.І.: Шановні колеги! Я хочу поддержать жильцов. Я 

представляю себя на их месте и мне было бы несладко жить в таких 
условиях, когда строится дом. Я думаю, что застройщикам нужно 

попытаться найти общий язык с жильцами.  

С другой стороны, я хочу повторить, в этом зале сидят негодяи из 
числа депутатов Киеврады, которые не умеют зарабатывать деньги ни 

головой, ни руками и кроме вымогательства не понимают ничего! Я 

считаю, что им нужно немедленно взяться за головы, иначе их постигнет 
печальная участь! 

Я хочу предложить отложить рассмотрение этого вопроса и 

рассматривать его другим составом. Спасибо! 
Резніков О.Ю.: Гриценко Олексій, прошу, "Громадянська позиція"! 

Гриценко О.А.: В цілому слушна пропозиція пана Гордона стосовно 

того, що питання досить складне і винесені зараз у сесійну залу певні 
розборки, які неприємні принаймні нам!  

Я хочу спитати в пана Горбунова стосовно того, хто піариться, яка 

політична сила на цьому питанні? Бо, здається, що депутат з вашої фракції 

зараз тільки що виступав, і я хочу зрозуміти, як у вас усередині це питання 
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розуміється.  

І друге питання, процедурне, Олексію Юрійовичу! Ми маємо надавати 
слово всім, я так розумію, проголосувавши радою, що ми допускаємо 

людей виступати, правильно, тут? Ми раніше це робили і так давали слова 

депутатам і гостям, яких запрошували. Зараз ми цю процедуру порушили, 
це просто питання до Вас. Ми дали людям виступити в сесійній залі 

стосовно питання і не проголосували складом 

 
   

  <---   10 Сентября  11 ч 01 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
депутатським. Поясніть мені, будь ласка! Дякую! 

Резніков О.Ю.: Тоді спочатку я вам дам відповідь, потім дам слово 

Горбунову на репліку. 
Пане Олексію, мені приємно, що ви слідкуєте за Регламентом. Буде ще 

приємніше, якщо ви будете постійно присутнім на засіданнях пленарних і 

будете пам"ятати, що ми проголосували під час затвердження порядку 
денного питання надання згоди на виступ представника забудовника і 

представника відповідно громадськості. Дякую!  

Я намагаюсь пильнувати вимоги Регламенту.  
Будь ласка, Горбунов! 

Горбунов Я.В.: Шановний пане Олексію!  

З приводу піару. Ті, хто хотів на цій стройці пропіаритись, вони вже 

пропіарились ще восени, так, ці люди тут у залі присутні. Передбачаю, що 
знайшли вони якесь порозуміння в цьому питанні і тому зараз уже там 

ніхто не піариться, тобто це насправді, от, як ви правильно сказали, певний 

внутрішній конфлікт однієї чи декількох особистостей і нічого більше. От і 
все. 

Тому прохання не створювати цей конфлікт, скажімо так, далі не 

роздмухувати, і не підтримувати запропоноване рішення. Дякую! 
Резніков О.Ю.: Кустова, "УДАР-Солідарність", будь ласка! 

Кустова В.В.: Спасибо большое, уважаемый головуючий!  

Уважаемые депутаты! Я являюсь профессиональным строителем, 
кроме того я являюсь мажоритарщиком по округу, где есть люди со своими 

требованиями.  

Я полностью поддерживаю Велимовского и как профессиональный 
строитель говорю: да, там есть проблемы, проект должен быть 

пересмотрен, сделан в рамках закона, в рамках строительных норм и 

правил. И буду голосовать за решение.  
Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Дякую!  

Кузик Петро Миколайович, "Свобода"! 

Кузик П.М.: Колеги, я, знаєте, так слухаю аргументи... 
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Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, будь ласка! 

Кузик П.М.: Дякую, Олексій Юрійович! Я ... Незручно, до речі, у 
мікрофон. 

Слухаю аргументи з різних сторін, постійні якісь натяки, постійні якісь 

там звинувачення. 
І до пана Велімовського, спіймав таку фразу, що до мене прийшов 

забудовник і каже: я хочу побудувати там якусь прибудову. І ось у мене 

завжди було усвідомлення, що забудовник, який хоче щось збудувати, має 
йти в дозвільний центр, має йти там у відповідні інститути. Це 

неправильно, мабуть, там окупація району, тому що діяльність депутата, в 

першу чергу, це обслуговування. Я без жодної претензії до вас, пане 
Велімовський! Я просто хочу, щоб ...(відключений мікрофон). 

 

 
 

 <---   10 Сентября  11 ч 04 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

Резніков О.Ю.: Пане Петро, час. 
Будь ласка, Харченко, "УДАР-Солідарність"! 

Харченко О.В.: Шановні колеги! Як юрист хочу перевести з площини 

емоційної, бо тут хтось підтримує депутата, а хтось - громаду. А все-таки 
ми, мабуть, як колегіальний орган, але все-таки діючий в межах закону, 

повинні подивитись на проект рішення. 

У проекті рішення вказано. Там не вказано жодного пункту, де 
забудовник порушив. Там вказано... Давайте просто візьмемо і відкличемо 

документ, який виданий в законний спосіб і ніким не оскаржений, і не 

доведений факт, що він був зведений в незаконний спосіб.  
Переконаний, що треба з незаконним, з огульним, з безпрєдєльним 

будівництвом боротися, але разом з тим переконаний, що треба боротися в 

рамках чинного законодавства. 
Нагадую всім колегам, або скажу, хто не знає, що на земельній комісії 

був представлений депутатом мажоритарним протокол громадських 

слухань, в якому було написано: давайте всі матеріали передамо до 
прокуратури і до ГАСКу і якщо вони встановлять, що були порушення, тоді 

припинимо будівництво. Земельна комісія повністю виконала прохання 

...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Бондаренко Володимир, "Батьківщина"! 
Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 

Ви знаєте, в місті Києві завелося декілька надзвичайно нахабних 

забудовників. Ми знаємо прізвище Гудзя, ми знаємо прізвище 
Войцехівського, які не звертають абсолютно ніякої уваги на зауваження, на 

прохання, на думку громадськості, будують де кому вздумається.  

Якщо трошки перетримую, то не дуже... Від фракції. 



15 

Тому хочу сказати, що, от, наприклад, Войцехівський будує на вулиці 

Ольгинській таким чином, що одна жінка з сусіднього будинку каже: я 
можу завагітніти з того будинку, так близько він будує до нашого балкона. 

Дійсно з балкона існуючого будинку можна дістатись до балкона іншого 

будованого будинку без будь-яких документів.  
Над школою на вулиці Булгакова крани носять залізобетон, там дітки 

ходять по двору.  

Це веде себе так Войцехівський. Ми знаємо його. 
У Гудзя приблизно така ситуація. Будь-що, будь-де він будує.  

Та висотність, хіба вона створює комфорт для наших виборців, для 

наших людей?  
Це не мій округ, але я говорю, що з цим треба припиняти. 

Тому я просив би все-таки глянути фахівців на те, чи повністю там 

дотримані норми містобудівні, в тому числі по частині освітлення. Тобто 
те, що зв"язано з сонячним світлом, яке дістається, або не дістається в 

будинок, чи витримані там норми відстані від існуючого будинку до того, 

що будується, чи взагалі... От розказують, що ніхто не знав в універмазі, 
хто там будує. Хіба таке може бути? 

Тому хотів би попросити вас, шановні друзі, не дивлячись на те, що є 

такий проект, який поданий 
 

   

  <---   10 Сентября  11 ч 07 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
паном Велімовським, все-таки ці документи сьогодні відкласти, дати 

відповідні протокольні доручення, підтримати громаду. Там не повинні 

залишатись у жахливих умовах люди, яким сьогодні створює цей 
забудовник некомфортні умови для проживання. Тоді, коли будуть зняті ці 

проблеми, коли громада усвідомить, що цей забудовник не заважає їм 

жити, а він прийшов туди після них, вони там раніше жили, він створив 
такі умови, тоді можна буде продовжити. 

Сьогодні там будь-які особисті домовленості чи якісь там гарантії усні, 

чи письмові від депутата не будуть мати ніякої ваги в судах, вони будуть 
скасовані. Треба нормальне законне рішення колегіального органу, який 

представляє інтереси громади. Дякую!  

Резніков О.Ю.: Товариство, записались Швирид, Лапшов! Є 
пропозиція більше не записуватись, тому що в нас є пропозиція взагалі 

щодо відкладення, ми будемо ставити її на голосування, і сам проект 

рішення. І справедливості раді, просто звертаю увагу, що прізвище Гудзь, 
яке звучить у цьому обговоренні, немає жодного відношення до Андрія 

Анатолійовича Гудзя, нашого керівника департаменту, який є в залі 

відповідно, це різні люди. (Оплески). 

Будь ласка, Швирид, "УДАР-Солідарність"! 
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Швирид М.В.: Шановні колеги! Тут неозброєним оком видно, що це 

супербудівництво, воно 100% заважає тим мешканцям, які проживають. 
Той будинок, в якому живуть люди по сусідству, він збудований 40 років, 

приблизно, десь тому. І те одоробло, іншим словом я не можу висловитись, 

яке зараз будується, ну, уявіть себе на місці цих мешканців! Люди 
десятиліттями живуть, проживають в цих квартирах і зараз це одоробло 

виростає перед їхніми вікнами.  

Тому ми як депутати, ми просто зобов"язані навести лад, щоб громада 
не страждала і, як мінімум, що ми повинні зробити - це зменшити 

поверховість цієї будівлі. Тоді ми продемонструємо, що ми дбаємо про 

людей! Тому я однозначно на боці громади! Дякую!  
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Лапшов, "Радикальна партія"! 

Лапшов О.В.: "Радикальна партія Олега Ляшка", депутат Лапшов. 

"Радикальна партія Олега Ляшка" безумовно на боці мешканців 
прилеглого будинку і взагалі вважаємо, що за такі незрозумілі рішення 

взагалі не треба голосувати. Можна було поставити рішення конкретне - 

про розрив договору оренди і тоді щось обговорювати.  
Зараз ми пропонуємо відкласти це рішення як незрозуміле і 

непотрібне. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гусовський Сергій, "Самопоміч"! 
Гусовський С.М.: Шановні колеги! Хотів би звернути вашу увагу на те, 

що всі дуже добре розуміють з  

 

 
 <---   10 Сентября  11 ч 10 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

висновків юридичного департаменту, щоб це... 
Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону, не чути. 

Гусовський С.М.: Так.  

Хотів би зосередити вашу увагу на те, що згідно з висновками 
юридичного департаменту це рішення є недосконалим з юридичної точки 

зору.  

Зрозуміло, що є політична складова дуже серйозна, тобто ми 
погоджуємось з тим, що для громади тут є велике питання в тому, чи має 

бути тут чотири поверхи, чи  п"ять, чи два.  

Але це не означає, що ми маємо підтримувати проект рішення, який є 
юридично недосконалим і може бути дуже легко оскаржений в судових 

інстанціях.  

Тому ми будемо утримуватись від підтримки цього проекту, але 

пропонувати міській державній адміністрації, а також відповідній комісії 
продовжувати працювати над цим питанням для того, щоб знайти виважене 

рішення. Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колеги, для того, щоб не продовжувалось обговорення, 
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я змушений поставити на голосування пропозицію трьох депутатів, 

починаючи від депутата Гордона, питання про відкладення розгляду цього 
проекту та відправлення його на доопрацювання, а далі будемо 

визначатись. 

Хто за те, щоб відкласти розгляд цього проекту рішення і відправити 
на доопрацювання, проти або утримався, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 49, проти - 1, утр. - 1. Рішення не прийнято. 
Будь ласка, продовжуємо обговорення. 

Меліхова Тетяна Іванівна, прошу! 

Меліхова Т.І.: Дякую! Меліхова, "Батьківщина". 
Шановні колеги! Зазначене питання по цій проблемній забудові 

розглядалось на тимчасовій контрольній комісії і єдине, що рішення перше, 

яке було прийнято, про землевідвід, воно не підпадало під термін тих 
рішень, які мали розглядати в комісії. Це рішення було прийнято до 

Черновецького, до 2006 року.  

Але ж позиція членів комісії була така, що треба дійсно стати на бік 
людей, бо забудовник має свої ризики. Він бачив, яку земельну ділянку 

брав, він думав, мабуть, що будуть затуляти вікна людям. 

Так, що треба дивитись із самого початку, що треба унеможливити такі 
забудови. 

Тому "Батьківщина" чітко стоїть на боці людей, що треба цю 

...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Колеги, більше виступаючих немає. 
Заключне слово автору проекту рішення і переходимо до голосування. 

Будь ласка! Має право. Проектант рішення має право. 

Пане Юрію, читаємо Регламент уважно. 
Велімовський А.Р.: Я умышленно не хотел переходить на личные 

отношения. 

Повторяю еще раз, не Велимовский был инициатором проекта 
решения об отмене договора аренды.  

Да, переговоры определенно с забудовныком велись, но 

 
   

  <---   10 Сентября  11 ч 13 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
я хочу объяснить, что это за человек! 

Наверное, вы слышали недавно о перестрелке на Соцгородке, о 

человеке, у которого 37 млн. дол. нашли в квартире, о том, что "бычки" 
этого человека отбивали эти деньги, избили несколько милиционеров, мы 

говорим именно об этом человеке. Мы говорим абсолютно о 

беспредельном бизнесмене, который известен еще большими другими 

вещами в районе. Поэтому мы должны понимать, этим люди врать - вот так 
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вот щелчком пальца, они передергивают абсолютно все договоренности.  

Коллеги! Может быть я не совсем прав или не до конца правильно 
высказался, но когда к мажоритарщику подходят люди и говорят, что вот 

мы договорились с громадой, вот у нас договор, а мы строим двухэтажное 

здание, а потом оказывается, что договора на самом деле с громадой не 
существует, он подделан, а здание пятиэтажное, мажоритарщик имеет 

право несколько изменить ситуацию, потому что двухэтажка там никому не 

грозила. Вы это прекрасно знаете, можно там было строить два этажа, пять 
этажей там строить нельзя ни в коем случае!  

Коллеги! В данной ситуации мы имеем четкое подтверждение - 

нарушены юридические нормы, нарушено законодательство, нарушены 
права громады. Мы что, должны наблюдать? Извините, это згвалтування и 

говорить о том, о, елки-палки, а может она согласна? У нас такая логика! 

Мы должны остановить совершающееся сейчас преступление. Это наше не 
только право, это обязанность! Мы являемся вершиной представительской 

власти в этом городе. Если наши департаменты не работают, Киеврада 

должна принять решение!  
Поэтому, уважаемые коллеги, я понимаю желание доопрацюваты, что-

то еще доделать, но мы готовы в дальнейшем вести переговоры с 

забудовныком, и Киеврада будет вести! И это предусмотрено, что в 
дальнейшем Киеврада будет вести переговоры и администрация будет 

вести переговоры с забудовныком, но на этом этапе нам нужно остановить 

застройку и заставить забудовныка сесть за стол переговоров с громадой! 

Поэтому я убедительно прошу поддержать этот проект решения! Да, 
он ...(неразборчиво) политический, но он нужен, нужен громаде и нужен 

нам! Спасибо! 

Резніков О.Ю.: Дякую!  
Шановні колеги! Ставлю на голосування запропонований проект 

рішення, прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 12, проти  - 1, утр. - 21. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, наступний проект рішення, 17-ий! Доповідає Гудзь Андрій 

Анатолійович. Будь ласка, розгляд подання заступника прокурора міста 
Києва.  

Гудзь А.А.: Добрий день, шановний головуючий, шановні депутати! 

Користуючись нагодою, дякую Олексію Юрійовичу, що він ясність в 
суперечку з плакатами, в прізвище, бо я теж знаю як мінімум 20 прізвищ 

 

   
  <---   10 Сентября  11 ч 16 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

моїх рідних, які в цьому проекті не мали ніякої участі, більш того, 

взагалі про це нічого не знають. Тому я б запропонував політикам, які 
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рисують ці плакати, щоб на них була більш чітка ідентифікація людей, які 

приймають участь в цих справах. Дякую! 
По порядку денному.  

До вашої уваги пропонується проект рішення № 08/231-463/ПР, "Про 

розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 26 лютого 2013 
року на пункти 1, 2 рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 

року "Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва".  
Суть цього подання полягає в різному застосуванні норм законодавства 

України з питань оренди державного та комунального майна в частині 

розрахунків плати, орендної плати за метри та відповідно орендних ставок.  
У самому проекті рішення та в доповідній записці абсолютно чітко 

роз"яснена суть цього подання і суть позиції Київської міської ради.  

Це протест прокуратури 2013 року і вдаватись в його сутність на 
сьогодні, вважаю, не потрібно з наступних причин. На сьогодні, як ми 

знаємо, результатом розгляду подання протесту прокуратури є відповідно - 

або його задовільнення, або відхилення Київською міською радою.  
Як ми знаємо, в квітні цього року Київською міською радою прийнято 

нове положення про оренду комунального майна, відповідно до якого 

прийняті нові ставки орендної плати за комунальне майно.  

Тому якщо апріорі розглядати і дійти до того, що Київська міська рада 
може задовольнити цей протест прокуратури, це з правової точки зору буде 

нікчемним, оскільки не буде мати правових наслідків. 

Тому пропоную протест прокуратури відхилити. Дякую! 
Резніков О.Ю.: Колеги, немає інших пропозицій. Ставлю на 

голосування запропонований проект рішення, прошу визначатись! 

 
 

   

  <---   10 Сентября  11 ч 19 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

Голосування: 

За - 61, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Будь ласка, наступне! 

Гудзь А.А.: Дякую! Наступний проект рішення № 08/231-462/ПР, про 

розгляд аналогічного подання заступника прокурора міста Києва від 11 
липня 2013 року, але ж по іншому приміщенню і по іншій організації. Всі 

ті ж аргументи, все те ж застосування законодавства і всі ті ж наслідки, 

тому пропоную відхилити проект, відхилити протест прокурора.  

Резніков О.Ю.: Ставлю на голосування запропонований проект 
рішення, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 63, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
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Наступне! 

Гудзь А.А.: Дякую! Інший доповідач! 
Резніков О.Ю.: Інше? Питання власності хіба не ви? Будь ласка, хто 

доповідає?  Питання власності, розділ 19-ий, правильно? Немає 

Бондаренка. Є Мондриївський?  
Товариство, чи є потреба в обговоренні пункту 1-го до розділу 19-го? 

Без доповіді! 

Ставлю на голосування. Будь ласка, прошу визначатись! 
Голосування: 

За - 58, проти  - 0, утр. - 6. Рішення не прийнято. 

Наступне питання, "Про припинення шляхом ліквідації комунального 
підприємства "Поділ-Інвест Реконструкція", так само. Ви будете 

доповідати? Немає Мондриївського! Без доповіді, так? Депутати є, 

депутати просто голосують утримавшись! Я то бачу, як голосують 
депутати, мені все видно і вам усім видно! У вас усі результати голосувань!  

Володимире Дмитровичу, ви вносите пропозицію повернутись?  

Ставлю на голосування пропозицію депутатів Бондаренка, Греся про 
повернення до розгляду питання порядку денного "Про надання згоди 

комунальному підприємству “Автотранспортне підприємство виконавчого 

органу" на безоплатну передачу в позичку автомобіля громадській 

організації “Київський дитячий фонд”.  
 

   

  <---   10 Сентября  11 ч 22 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Будь ласка, хто за те, щоб повернутись до розгляду цього питання 

порядку денного.  
Ставлю на голосування, будь ласка! 

Голосування: 

За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Будь ласка, є в когось заперечення, застереження?  

Будь ласка, Володимир Дмитрович! 

Бондаренко В.Д.: Шановні друзі! Я не тому, що так як і всі інші люблю 
дітей, а тому що сьогодні просять передати з гаража державної 

адміністрації, міської ради автомобіль громадській організацій. Просто 

треба підтримувати таке рішення, тому що це громадська організація.  
І давайте підтримаємо, будь ласка! 

Головуючий: Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Проект 2-й, "Про припинення шляхом ліквідації комунального 

підприємства “Поділ-Інвест Реконструкція” (доручення від 30.06.2015). 

Доповідає Мондриївський. Будь ласка!  
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З зали: Без обговорення. 

Головуючий: Без обговорення.  
Тоді ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось! 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Пункт 3-й, "Про надання дозволу публічному акціонерному товариству 

"Акціонерна компанія "Київводоканал" на списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва" 
(доручення від 11.02.2015). 

Гудзь А.А.: Дякую! 

Проект рішення №08/231-278, "Про надання дозволу публічному 
акціонерному товариству "Київводоканал" на списання шляхом ліквідації 

основних засобів, які належать до комунальної власності", згідно з 

переліком.  
Відповідно до переліку вказані всі основні засоби, які підлягають 

ліквідації, крім того, вказані їхня залишкова вартість і акти списання 

відповідного балансоутримувача.  
На сьогодні це пов"язано з проведенням застройки та реконструкції 

НСК "Олімпійський", проведенням будівництва житлових будинків 

"Житлоінвест-УКБ" на вулиці Наталії Ужвій та відповідно 

 
   

 

  <---   10 Сентября  11 ч 25 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

 демонтажем цих засобів, які належали до територіальної громади 

міста Києва, та інших відповідно до пояснювальної записки. 
Можу вказати, що всі нові після будівництва мережі було прийнято до 

комунальної власності відповідно розпорядженнями Київської міської 

адміністрації, про що теж вказано в пояснювальній записці. Прохання 
підтримати! 

Головуючий: Є пропозиція, ставлю на голосування. Голосуємо! 

Голосування: 
За - 68, проти  - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 

4-е, "Про надання дозволу публічному акціонерному товариству 

"Акціонерна компанія "Київводоканал" на списання основних засобів, які 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва", 

від 04.06.2015 року. 

Чи є в депутатів пропозиції чи зауваження до проекту рішення? 

Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось! 
Голосування: 

За - 65, проти  - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 

5-е питання, "Про демонтаж та списання основних засобів, які 
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належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва".  

Будь ласка, доповідайте! 
Гудзь А.А.: Доповідаю! Проект рішення №08/231-1576, про надання 

дозволу нашому комунальному підприємству "Житлоінвест-УКБ" на  

демонтаж основних засобів, зазначених у додатку, після будівництва нових 
інженерних мереж, введення їх в експлуатацію та безоплатної передачі до 

комунальної власності міста Києва.  

У вказаному питанні пов"язано з житловою забудовою, соціальне 
житло на вулиці Милославській. Роботи по перекладці теплової мережі, 

визначення технічних умов на підключення житлових будинків на вулиці 

Милославській до теплових мереж і відповідно після введення в 
експлуатацію будуть передані нові теплові мережі до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає зауважень! Ставлю на голосування 
цей проект рішення. Будь ласка! 

 

   
  <---   10 Сентября  11 ч 28 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 
Будь ласка, наступне! 

Гудзь А.А.: Наступний проект рішення, №08/231-1887, "Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року "Про 
Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста 

Києва". 

Мова йде про скасування однієї позиції відповідно до пропозиції 
районної адміністрації, оскільки це приміщення знадобилось для власних 

потреб, та доповнення Програми приватизації відповідно переліком 

об"єктів, які можуть бути приватизовані, відповідно шляхом викупу 
орендарями, які підтвердили своє право про видачі, відповідні невід"ємні 

поліпшення цих приміщень та об"єктами, які пропонуються до продажу на 

конкурентних засадах, аукціоном. 
Прохання підтримати! 

Резніков О.Ю.: Володимир Бондаренко, будь ласка, включіть 

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

Шановний доповідачу! Скажіть, будь ласка, чи не є серед тих об"єктів 

колишні аптеки, які тимчасово перебували порожніми, колись були 

виключені з Програми приватизації, а тепер знову туди потрапляють. 
Колишні аптеки. Було 300 аптек, залишилось 93. Це було трошки раніше, 

але це було зроблено на шкоду громаді. Аптек стало менше і вони стали 

недоступніші.  
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Тому таке питання. Чи є там аптеки колишні або сучасні в приміщенні? 

Гудзь А.А.: Я, відповідаючи на це питання, можу сказати наступне. Я 
не розумію з точки зору законодавства, що таке колишня аптека. Є 

приміщення, в якому розміщувався аптечний заклад.  

На сьогодні є концепція збільшення цих аптечних закладів. Ну, 
наприклад, ми підготували розпорядження Київської міської адміністрації 

про надання на баланс нашому підприємству комунальному "Фармація" ще 

декількох приміщень для саме розміщення аптек. А сама Програма 
приватизації доповнюється об"єктами, які пропонують балансоутримувачі, 

і об"єктами, які не використовуються балансоутримувачами для ведення їх 

основної діяльності.  
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Ясинський, "УДАР-Солідарність"! 

Ясинський Г.І.: Шановні колеги! Я просив би виключити з цього 

переліку об"єкт по вулиці Саратовській, 22. Поясню, чому?  
Київське інвестиційне агентство розробляє там інвестиційний проект, 

який дасть змогу залучити до бюджету щонайменше 11 млн. грн, а також 

загальна сума інвестицій складе приблизно 110 млн. грн взагалі в проект. А 
у випадку 

 

   
  <---   10 Сентября  11 ч 31 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

приватизації при реалізації цього об"єкта ми зможемо залишити не 

більше ніж 5 млн. Тому цей об"єкт попав чомусь в цей перелік, хоча цим 
проектом займається КІА. І я просив би підтримати питання і саме цей 

об"єкт виключити з цього переліку задля того, щоб ми могли реалізувати 

інвестиційний проект на цьому місці. Також це питання погоджено з 
мажоритарником, з Костянтином Яловим. Він також підтримує цю 

пропозицію! Прошу підтримати і виключити, поставити на голосування 

окремо і цю адресу виключити з переліку. 
Резніков О.Ю.: Доповідач? 

Гудзь А.А.: Да, можу прокоментувати! Безперечно,  Департамент 

комунальної власності ніколи не заперечував, більше того, погоджував 
можливість інвестування в наше місто за будь-яким легітимним правовим 

механізмом. 

На сьогодні внесення змін до Програми приватизації, включення цього 
об"єкта є саме тим інвестиційним механізмом, який дозволить теж внести 

туди кошти. Скажімо, ці цифри, які прозвучали, про 5 млн. або менше, або 

більше, вони не можуть бути кінцевими, оскільки ціна ринкова, вона 
складається відповідно до пропозицій, які надані на аукціоні, на 

відкритому  продажу, після того ще є право у власника приватизувати 

земельну ділянку, це теж додаткові кошти. 

Але ж я сказав би, можливо, компромісну річ, на сьогодні внесення 
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цих, групи цих приміщень до переліку тих, що, можливо, підлягають 

приватизації, не протирічить з проведенням інвестиційного конкурсу, 
оскільки ці питання можуть йти паралельно. Тому я заперечую! 

Резніков О.Ю.: Суб"єкт подання заперечує, тому будемо голосувати 

проект рішення спочатку за основу, потім це виключення і відповідно в 
цілому.  

Ясинський записаний і все, так, завершення? 

Товариство! Тоді ставлю на голосування цей проект рішення як за 
основу. Після того ми будемо голосувати окремо поправку Ясинського і 

після того визначатися в цілому. Зрозуміло, так?  

Будь ласка, товариство, голосуємо прийняття, ухвалення цього проекту 
рішення як за основу. Будь ласка, визначаємось! 

Голосування: 

За - 61, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 
Коментую, до речі, під час голосування видно, що  голосів є там 62-63, 

потім два зникають. Скоріш всього хтось раніше відпускає пальці, не 

дочекавшись отримання інформації на екрані, що голосування завершено, 
тобто ваш голос втрачається.  

 

 

 <---   10 Сентября  11 ч 34 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Той, хто... Будьте пильними, нова система, розумію, всі вчаться. 

Георгій Ясинський, будь ласка, для постановки для голосування, ще 
раз включіть мікрофон, сформулюйте правку. Ви пропонуєте виключити з 

переліку об"єкт, за якою адресою, і дайте деталі. Будь ласка! 

Ясинський Г.І.: Шановний головуючий, шановні колеги! Прошу 
виключити з цього переліку об"єкт за адресою: Саратовська, 22. Це старі, 

напівзруйновані будівлі КП "Київкультсервіс", здається, 781 кв. м.  

І прошу залишити цей проект... Прошу не виставляти цей проект на 
приватизацію, оскільки цим проектом займається Київське інвестиційне 

агентство. 

Саратовська, 22.  
Резніков О.Ю.: Правка - про виключення з переліку об"єкта, який 

знаходиться за адресою: Саратовська, 22.  

Товариство, хто за таку поправку, проти чи утримався, прошу 
визначатись шляхом голосування. 

Голосування: 

За - 49, проти - 0, утр. - 1. Рішення не прийнято. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатись! 
Голосуємо! 

Голосування: 

Колеги, я от ще раз звертаю вашу увагу! Під час голосування було 
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видно, що є 61 голос, потім хтось відпускає палець, становиться 60.  

І таким чином, за - 60, проти - 0, утр. - 1. Рішення не прийнято. 
Будь ласка, Береговий Юрій, "УДАР-Солідарність", голова профільної 

комісії, з цього приводу! 

Береговий Ю.М.: Доброго дня, Олексій Юрійович! Доброго дня... 
Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону! 

Береговий Ю.М.: Шановні колеги! Я прошу повернутись, тому що в 

залі існує певне напруження і кулуарні бесіди, і Програма дуже важлива. Я 
думаю, не до кінця люди ще усвідомили важливість зазначеної Програми 

для наповнення міського бюджету.  

Декілька голосів дійсно не вистачає, люди ще не адаптувались до нової 
системи голосування.  

Прошу вашого дозволу повернутись до голосування. Дякую! 

Гудзь А.А.: Я можу теж доповнити. 
Резніков О.Ю.: Почекайте, Андрій Анатолійович, не треба 

доповнювати. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Берегового, голови 
профільної комісії, про повернення до обговорення проекту рішення про 

внесення змін до рішення Київради щодо Програми приватизації 

комунального майна. 
Хто за те, щоб повернутись до обговорення, один раз ми маємо право 

це згідно з Регламентом зробити, прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 64, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Чи є потреба тепер обговорювати? Чи є питання? Немає. 

Ставлю на голосування цей проект 

 
 

 <---   10 Сентября  11 ч 37 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
рішення, прошу визначатись. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 64, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Гудзь А.А.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Наступний розділ - питання містобудування та 

землекористування. 
Доповідає Поліщук Олексій, голова департаменту. Допомагає депутат 

Дворніков, представник земельної комісії.  

Будь ласка, Олексій Григорович, трибуна ваша! 

Поліщук О.Г.: "Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “БУДІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ” земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплекс на 

Парковій дорозі, 3". 
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Площа земельної ділянки - 50 соток, передається. На земельній ділянці 

розташоване нерухоме майно підприємства. В оренду на 25 років. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, презентація ділянок де? А, будь ласка! 

Це воно? Тенісні корти? Олексій Григорович? 

Поліщук О.Г.: Розташоване нерухоме майно площею 80 кв. м, а 
загалом у цього підприємства поруч знаходиться майно, яке складає 2 тис. 

417 кв. м. Свідоцтво на право власності ще з 2007 року. Нормативно-

грошова оцінка - 9 млн. грн. 
Це Дніпровський район, Паркова дорога, 3.  

Резніков О.Ю.: Колеги, це, я нагадую, процедурне питання, яке було 

проголосовано. Міський голова вніс зауваження і зупинив дію цього 
рішення, в народі це називається вето. І зараз, якщо депутати вважають, що 

вони хочуть підтримати попереднє своє рішення, це рішення має набрати 

80 голосів. Якщо не набере, то відповідно зупинка рішення, яка 
здійснюється міським головою, залишається, це рішення не буде прийнято. 

Зрозуміло, так? Це Труханів острів, відома всім історія. 

Тому ставлю на голосування проект рішення. Хто вважає, що його 
треба підтримати, треба набрати 80 голосів. Будь ласка, голосуємо! 

Голосування: 

За - 10, проти - 24, утр. - 2. Рішення не прийнято. 
Дякую! Рухаємось далі.  

Будь ласка, Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про проведення інвентаризації земель міста Києва".  

Це рішення підготовлено з метою виконання Закону "Про 
землеустрій". Провести інвентаризацію, внести інформацію в Державний 

земельний кадастр,   

 
   

  <---   10 Сентября  11 ч 40 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
щоб підприємства мали можливість сплачувати як земельний податок, 

так і орендну плату. Тому прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Запитань немає. Є, ви хочете прокоментувати? У вас 
правка! 

Будь ласка, мікрофон Дворнікову! Правка від комісії, включіть 

мікрофон! 
Дворніков В.М.: Шановні колеги! До комісії надійшли пропозиції 

Головного управління Держгеокадастру міста Києва, згідно з якими 

пропонується підтримати проект рішення за умови викладення пункту 2 
проекту рішення в наступній редакції: дозволити виступити замовникам 

технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. 

2.1. Землекористувачам земельних ділянок щодо земельних ділянок, 

які перебувають у фактичному користуванні за власні кошти. 
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2.2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо земель міста 
Києва за кошти місцевого бюджету. 

Та доповнення пунктом третім: Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) провести відповідно до законодавства відбір розробників 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста 

Києва. 
Пункти 3, 4, 5 проекту рішення вважати пунктами 4, 5, 6 відповідно. 

Поліщук О.Г.: В принципі, це все передбачено законодавством. 

Департамент земельних ресурсів не заперечує проти доповнення цих 
пунктів у рішення Київради. 

Резніков О.Ю.: Колеги! Ставлю на ... Ви з цього приводу, пане 

Володимире? 
Будь ласка, включіть мікрофон Бондаренку! 

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

Мене цікавить. От, є  така категорія житлових будинків як ЖБК, ОСББ 
будинки, які давно і іноді безуспішно б"ються за свої прибудинкові 

території. Колись вони, коли будувались, були ці території оформлені, 

будівельний майданчик, і до цього часу вони якби в інвентаризації земель 
не беруть участь і тому виникають конфлікти  іноді, коли заходять в 

будинки, чи можуть вони згідно з цим документом виступати замовником 

на інвентаризацію земель, перш за все тих, які віднесені до них як 

прибудинкові ділянки. Дякую! 
Поліщук О.Г.: Я вам скажу, що Департамент земельних ресурсів 

нещодавно проводив нараду саме з питання оформлення земель ОСББ. Їм 

не потрібно проводити інвентаризацію, їм необхідно оформлювати 
правоустановлюючі документи або право постійного користування, оренди 

або власності. А земля, в принципі, в них проінвентаризована. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, інших пропозицій, зауважень немає. 
Ставлю на голосування проект рішення з правками комісії, які були 

озвучені колегою Дворніковим. Прошу визначатися, голосуємо! 
 
  <---   10 Сентября  11 ч 43 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 02.04.2015 №317/1182 "Про забезпечення недопущення самочинного 
будівництва та самовільного зайняття земельних ділянок". 
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Ми вносимо в рішення технічні правки, які дозволять більш жорстко 

контролювати питання щодо захоплення земель та самочинного 
будівництва. Тому прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Колеги, запитань немає? Ставлю на голосування цей 

проект рішення, прошу визначатись! 
Голосування: 

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

Шановні колеги, оскільки в мене в системі написано, що зареєстровано 
в залі 90, це карточки, а реально голосує 63 голоси, тому я зараз прошу 

провести реєстрацію в залі, присутність, для того, щоб всім було зрозуміло, 

хто з депутатів є на робочих місцях, кого немає, особливо тих, хто 
планують переобиратись, нехай виборці знають, хто насправді в залі 

відсутній і не хоче працювати. 

Будь ласка, включіть поіменну реєстрацію присутності в залі, систему. 
Прошу зараз голосувати. Будь ласка! 

Поіменна реєстрація: 

У залі - 60.  
Значить, нагадую для тих, хто вивчає систему "Рада-4". Коли 

включається система поіменної реєстрації в залі, потрібно замкнути сенсор 

лівою рукою і правою рукою проголосувати будь-якою кнопкою: "за", 
"проти" чи "утримався". Це зрозуміло, так?  

Так, кнопку "мікрофон" у цей момент натискати немає потреби. 

Будь ласка, ще раз включіть систему реєстрації присутності в залі! 

Поіменна реєстрація: 
У залі зареєстровано 70 депутатів. Дані цієї реєстрації будуть 

опубліковані та оприлюднені.  

Будь ласка, працюємо далі! 
Будь ласка, Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1278. 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Артдизайн", Антоновича, 

7-а. 

Уже сплачено аванс - 2 млн. 172 тис. грн.  
Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: З цього приводу Кузик записався. Ні? Дякую! Відмова. 

Немає інших записів?  
Будь ласка, товариство, ставлю на голосування, прошу визначатись, 

цей проект рішення! 
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  <---   10 Сентября  11 ч 46 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

 

Голосування: 
За - 61, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: "Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу", Є-1233, вулиця 

Краківська, 7. Площа земельної ділянки - 120 кв. м, вже до бюджету 

сплачено аванс у розмірі 490 тис. грн. Прошу підтримати! 
Резніков О.Ю.: Колеги, запитань немає? Ставлю на голосування цей 

проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 55, проти  - 0, утр. - 5. Рішення не прийнято. 

Система у вас працює! Не треба розповідати, треба натискати! Коли 

почалася система голосування, тоді натискаємо кнопки! Не треба 
поспішати і натискати перед тим, і не треба бігати по залу, а треба сидіти і 

працювати, колеги, якщо ви хочете працювати!  

Депутат Непоп пропонує повернутися до розгляду цього проекту 
рішення. Будь ласка! Рішення прийнято, що ви будете висловлювати? Зараз 

стоїть питання про повернення до розгляду цього питання порядку 

денного! 

Я ставлю на голосування пропозицію депутата Непопа про повернення 
до розгляду питання порядку денного. Олексію Григоровичу, підскажіть!  

Поліщук О.Г.: 1.2, Є-1233. 

Резніков О.Ю.: Є-1233! Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, 
прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 57, проти  - 6, утр. - 4. Рішення не прийнято. 
З якого приводу? У нас ... рішення не прийнято. Приводу немає, 

Володимире Дмитровичу!  

Будь ласка, наступне питання порядку денного! Прошу, продаж! 
Поліщук О.Г.: Про визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості продажу їх на аукціоні (право оренди або у 

власність). 
Резніков О.Ю.: До мікрофону ближче! 

Поліщук О.Г.: Про визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості їх продажу (право оренди або право власності), 
Є-1272. Прошу підтримати! 

Резніков О.Ю.: Колеги! Перед тим як перейти до обговорення, я ... 

Вибачайте, це буде інше питання!  

Будь ласка, Дворніков! 
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  <---   10 Сентября  11 ч 49 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

 
Дворніков В.М.: Шановні колеги! Є правки комісії, які я прошу вас 

прийняти і за цих умов проголосувати.  

Підтримати проект рішення за умови виключення із додатка до 
проекту рішення пунктів 3, 4, 7, 10. Ділянки включалися за пропозиціями 

мажоритарних депутатів та громадськості. Виключалися, вибачте! Тому за 

виключенням цих ділянок прошу підтримати. 
Резніков О.Ю.: Яких ділянок? Є перелік ділянок? 

Дворніков В.М.: Аякже. 3, 4, 7, 10. 

Резніков О.Ю.: По пунктах. Пункти.  
Пункт 3, пункт 4 і 7.  

Дворніков В.М.: 4, 7, 10. Там є додатки. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло.  
Будь ласка, продовжуємо обговорення.  

Володимир Дмитрович, обговорюємо цей проект рішення. Будь ласка, 

по суті. Будь ласка! 
Будь ласка, включіть мікрофон Бондаренку! 

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

Олексій Юрійович! Мова йде про те, що от нещодавно ми розглядали, 

такий тривалий розгляд був проекту, пов"язаного з паном, який співпадає з 
прізвищем Гудзя. Вибачте, це не той Гудзь, який сидить тут у залі, а інший.  

Так от, це було таке бажання - ще раз протягнути таку ж ділянку 

спірну, якою не задоволені сусіди, це щойно, от коли ми хотіли 
переголосовувати. Тому, вибачте, давайте орієнтуватись, щоб не 

породжувати нові конфлікти.  

А з приводу...  
Резніков О.Ю.: Володимир Дмитрович! Ми зараз обговорюємо 

питання порядку денного 1272. Я вас прошу, не забирайте час ні в себе, ні в 

депутатів, ні в киян. При всій повазі до вас! 
Чи є питання, заперечення, чи застереження до пункту, до проекту 

рішення Є-1272?  

Ставлю на голосування цей проект рішення, прошу! З урахуванням 
пропозиції комісії. 

Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 
Тримати потрібно пальці до того, як не завершиться голосування, а не 

відпускати їх. 

Будь ласка, наступне питання! 

Поліщук О.Г.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради", 



31 

Є-1270. 

Вносяться зміни технічні в рішення, яким передбачалось здійснити 
підбір земельних ділянок для проведення аукціону. Тому прошу 

підтримати! 

Резніков О.Ю.: Немає заперечень, застережень, ставлю на голосування 
цей проект... 

Будь ласка, правка комісії, Дворнікову включіть мікрофон! 

Дворніков В.М.: Будь ласка, змінити запропоновану площу земельної 
ділянки 0,24 на 0,21 га у зв"язку із ...(нерозбірливо) розміщенням на 

зазначеній території... 

Резніков О.Ю.: Вас не чути на стенограмі, мікрофон ближче, шановні 
колеги, не чути! 

Дворніков В.М.: Вибачте, будь ласка!  

Замінити запропоновану площу земельної ділянки 
 

   

  <---   10 Сентября  11 ч 52 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

0,24 га на 0,21 га у зв"язку з суспільною необхідністю розміщення на 

зазначеній території трансформаторної підстанції, оскільки підстанція на 
суміжній ділянці не функціонує належним чином і не забезпечує потреб 

електрозабезпечення.  

Все. Все інше по проекту рішення. 

Резніков О.Ю.: Колеги, ставлю на голосування з пропозиціями комісії 
цей проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 
Наступне! 

Поліщук О.Г.: "Про внесення змін до переліку земельних ділянко для 

опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на 
земельних торгах", Є-1283. 

Пропонується виставити на продаж земельну ділянку в Дарницькому 

районі, вулиця Колекторна, площею 2 га і 20 соток для влаштування 
відкритої автостоянки. 

Резніков О.Ю.: Колеги, Дворніков з цього приводу, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги, буквально два слова. Продаж, право 
оренди. 

Поліщук О.Г.: У межах червоних ліній, так, ми продаємо право оренди.  

Резніков О.Ю.: З уточненням. 
Дворніков В.М.: Яке право оренди? 

Резніков О.Ю.: З уточненням... Мова йде про продаж, право оренди.  

Товариство, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу 

визначатись! 
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Голосування: 

За - 64, проти - 0, утр. - 8. Рішення прийнято. 
Колеги, зараз розділ "приватизація". Я нагадую, що закон дозволяє нам 

обговорити всі питання цього розділу і проголосувати...  

А, перепрошую, наступне буде... Давайте 4-й пункт потім, так. 
Поліщук О.Г.: "Про визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості продажу", Є-1266. 

Також пропонується перелік земельних ділянок, які підготовлені для 
можливого їх продажу на аукціоні. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Дворніков! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 
підтримати проект рішення за умови виключення із додатка до проекту 

рішення пунктів 4 та 13. Ділянки виключались за пропозиціями 

мажоритарних депутатів та громадськості. 
Резніков О.Ю.: Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей 

проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 65, проти - 0, утр. - 11. Рішення прийнято. 

Колеги, розділ "приватизація". Обговорюємо, якщо немає зауважень,  

 
  

   

  <---   10 Сентября  11 ч 55 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
рухаємось далі і потім одним голосуванням затверджуємо цей розділ. 

Будь ласка, доповідайте! 

Поліщук О.Г.: "Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Половинку Володимиру Степановичу", П-9024.  

Резніков О.Ю.: Немає зауважень. Наступне! 

Поліщук О.Г.: Мельниковій Ірині Дмитрівні земельна ділянка за 
адресою Степана Сагайдака, 79, А-20484, кадастрова справа. 

Резніков О.Ю.: Дворніков, у вас зауваження, колега?  

Включіть мікрофон Дворнікову! 
Дворніков В.М.: Включили. Дякую! 

За пропозицією комісії та враховуючи звернення заявника, 

пропонується підтримати проект рішення за умови виключення із 
цільового призначення земельної ділянки слова "будівництва і". 

Резніков О.Ю.: Все? 

Дворніков В.М.: Все, так. 
Резніков О.Ю.: Зрозуміло. 

Наступне, будь ласка! 

Поліщук О.Г.: Про приватизацію земельної ділянки громадянці 

Воробйовій Людмилі Петрівні", П-9110, Замковецька, 13-а, Подільський 
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район. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень, наступне! 
Поліщук О.Г.: "Про приватизацію земельної ділянки Гуляру Георгію 

Івановичу, Гуляру Олександру Івановичу, вулиця Макарівська, 10 у 

Шевченківському районі", П-9041. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Дворніков, включіть мікрофон! 

Дворніков В.М.: Прошу вас звернути увагу, що по всіх, за 

виключенням першої, першого проекту рішення, першого пункту буде та ж 
сама правка комісії: виключити слова "будівництва і" із цільового 

призначення. 

Резніков О.Ю.: Олексій Григорович, а ви знаєте про ці правки? Ви на 
комісії не присутні, коли вони розглядають проекти рішення?  

Поліщук О.Г.: Присутній, але правки, вони потім оформлюють 

протокол... 
Резніков О.Ю.: Ви не спілкуєтесь? У вас немає дружби з комісією? 

Поліщук О.Г.: ... Департаменту не надали. 

Резніков О.Ю.: На наступне є побажання. Якщо ви знаєте і ваші 
працівники мають бути присутніми на засіданнях комісії... 

Поліщук О.Г.: Ні, ми присутні. 

Резніков О.Ю.: ... І всі комісії вносять цю правку, тому що будівництво 
там не може бути в тексті, то було би чудово, якби ви зразу доповідали 

проект рішення, щоб ми не втрачали час кожний раз на поправки.  

Ми просто втрачаємо час. Хронофаги якісь, чесне слово. 

Будь ласка, якщо... Тільки що сказав колега Дворніков, що всі наступні 
адреси мають ту ж саму правку, Олексій Григорович, доповідайте з 

правкою комісії: виключення слова "будівництва". Все, крапка, і рухаємось 

далі. Давайте не втрачати час один в одного.  
Поліщук О.Г.: Наступне питання, "Про приватизацію земельної 

ділянки Бровку Роману Святославовичу, Тарасенко Галині Іванівні",                 

П-9055, Солом"янський район. 
Резніков О.Ю.: З правкою комісії, правильно?  

Поліщук О.Г.: З правкою комісії. 

Резніков О.Ю.: Про виключення слова "будівництва". 
Олексій Григорович! 

Поліщук О.Г.: "Про приватизацію земельної ділянки Галагуз Марині 

Віталіївні", П-9210. З правкою комісії. Площа земельної ділянки - 7 соток. 
Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: "Про приватизацію земельної ділянки громадянину 

Артамонову Климу Валерійовичу 
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для будівництва та експлуатації житлового будинку, П-9212, з правкою 

комісії. 
Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про приватизацію земельної ділянки П"ятигорській 

Оксані Євгеніївні, П-9077, з правкою комісії. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 
Поліщук О.Г.: Про приватизацію земельної ділянки Яхимовичу Борису 

Вікторовичу, Алексєєву Костянтину, Алексеєву Євгену для будівництва 

житлового будинку, П-9099, з правками комісії. 
Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про приватизацію громадянину Перевезію Валерію,       

П-9139, з правками комісії також.  
Резніков О.Ю.: Немає зауважень. Товариство! Ставлю на голосування 

проект рішення, розділ 3-й, про приватизацію, відповідно переліченим 

громадянам при умові, що в пункті 1-му текст так і зберігається, всі 
подальші пункти з 2-го по 10-ий - застосовується правка комісії щодо 

виключення слова "будівництво". Зрозуміло! 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись! 
Голосування: 

За - 77, проти  - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Наступний розділ - передача громадянам, та ж сама юридична 
можливість обговорити. У разі відсутності зауважень голосуємо і 

затверджуємо одним рішенням.  

Будь ласка, Олексій Григорович! 
Поліщук О.Г.: Про передачу Косих Капіталіні земельної ділянки, 

кадастрова справа А-12867, для садівництва. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянці Корнієнко Валентині  
земельної ділянки, кадастрова справа А-14292. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу земельної ділянки Чепурку Олегу, 
кадастрова справа А-8721. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянину Деркачу Володимиру 
земельної ділянки, кадастрова справа А-14609. 

Резніков О.Ю.: Янченко Галина, є питання. Будь ласка, включіть 

мікрофон! 
Янченко Г.І.: У мене прохання до доповідача! Оскільки ми бачимо, що 
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деякі земельні ділянки, принаймні так виглядають з географічних 

зображень, вільні від забудов, також вказувати, за ким обліковуються 
земельні ділянки, чия нерухомість! 

Поліщук О.Г.: Попередня земельна ділянка для ведення садівництва. 

Вона обліковується за родичкою, яка надала нотаріальну згоду для 
приватизації земельної ділянки. 

Наступне, про передачу громадянці Жук Ользі, кадастрова справа          

А-18625, для ведення житлового будівництва. Також ця земельна ділянка 
знаходиться у фактичному використанні родича, є на суміжну земельну 

ділянку державний 

 
   

  <---   10 Сентября  12 ч 01 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
акт. Тому цю земельну ділянку довідводять. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянину Ковалю Мирославу 
земельної ділянки, кадастрова справа А-21472. 

Резніков О.Ю.: Наступне! 

Поліщук О.Г.: Наступне, про передачу громадянину Демянчуку 
Сергію, земельна ділянка знаходиться в Голосіївському районі, кадастрова 

справа А-18948. 

На земельній ділянці розташований житловий будинок. 

Резніков О.Ю.: Янченко Галина, будь ласка, має питання! 
Янченко Г.І.: Ще раз звертаюсь до доповідача з проханням вказувати, 

за ким обліковується земельна ділянка, зокрема по попередній ділянці не 

була надана інформація. 
Резніков О.Ю.: Олексій Григорович, будь ласка, вказуйте. 

Поліщук О.Г.: Земельна ділянка відводиться в порядку відведення. 

Громадянин Коваль Мирослав є учасником антитерористичної операції. 
Був розроблений проект відведення. На цю територію розроблений 

детальний план території, всі документи є в матеріалах кадастрової справи. 

Є довідка, що він учасник АТО. 
З зали: (Нічого не чути). 

Поліщук О.Г.: Це вільна земельна ділянка, вона обліковується, це 

міські землі. 
Резніков О.Ю.: Дворніков, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Будь ласка, шановні колеги, є пропозиція від комісії 

по 7-му пункту. Враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати 
проект рішення за умови виключення із цільового призначення земельної 

ділянки слова "будівництва і", оскільки житловий будинок уже 

побудований. Це 7-й пункт. 

Поліщук О.Г.: Демянчук Сергій. 
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Дворніков В.М.: Громадянин, можу зачитати прізвище, Демянчук 

Сергій Станіславович. 
Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Наступне! 

Поліщук В.М.: Про передачу громадянці Паламарчук Тетяні, земельна 

ділянка знаходиться в Дарницькому районі міста Києва, кадастрова                       
А-19527. 

На земельній ділянці розташований житловий будинок. Для ведення 

індивідуального садівництва. 
Резніков О.Ю.: Наступний! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянину Зубу Івану Михайловичу у 

приватному власність земельної ділянки у Солом"янському районі міста 
Києва, А-17494. 

Земельна ділянка передається у власність для будівництва житлового 

будинку за рахунок земель, які обліковуються за родичами. Є лист-згода від 
2008 року.  

Резніков О.Ю.: Олексій Григорович, а 9-й пункт, Немченко, не 

пропустили часом?  
Поліщук О.Г.: А, Немченко. Так, вибачте. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянці Немченко Лідії, кадастрова 
справа А-13578.  

Площа земельної ділянки - 4 сотки.  

 

   
  <---   10 Сентября  12 ч 04 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

Це також город. Тому розроблений проект відведення, детальний план 
території затверджений, це мікрорайон Жуляни. 

З зали: (Нічого не чути). 

Поліщук О.Г.: Це город, суміжні земельні ділянки, вони оформлені і 
дооформлюють право користування земельну ділянку, яка є городом. Більш 

того, затверджений детальний план цієї території.  

Резніков О.Ю.: Наступне! 
З зали: (Нічого не чути). 

Поліщук О.Г.: Це за родичами обліковувалось, так. 

Зуба ми вже пройшли, 10-е питання. 
Резніков О.Ю.: 11-е. 

Поліщук О.Г.: 11-е, про передачу громадянину Лихварю Валентину, 

земельна ділянка знаходиться у Солом"янському районі міста Києва,                    
А-16068. 

Площа земельної ділянки - 9 соток.  

Також це територія Жулян, де є розроблений детальний план території. 

Ця земельна ділянка фактично вільна, але є городом суміжних земельних 
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ділянок, які довідводять цю територію, і обробляється ця територія.  

Резніков О.Ю.: Єскіна Олена! 
Єскіна О.О.: У мене питання по попередніх земельних ділянках, 8 - 11. 

Там, де земельні ділянки вільні від капітальних споруд. На якій підставі 

взагалі вони передаються?  
І щодо питання 8-го. Це "Стадне", це садове товариство, там, де є 

проблеми саме з захопленням і легалізацією.  

Ми на минулій сесії домовлялись, що ми все ж таки не будемо 
розглядати, поки кооператив не вирішить питання з тими ділянками, які 

знаходяться в прибережній захисній смузі озер. 

А щодо цієї ділянки, чи вона... Вона не знаходиться навіть на території 
кооперативу. Тобто на якій підставі ми її передаємо? Це самозахоплення, 

яке ми зараз легалізуємо? І що це за судове рішення ...(відключений 

мікрофон). 
Поліщук О.Г.: Щодо "Стадного". На земельній ділянці, яка була 

передана Паламарчук Тетяні, знаходиться садівницький будинок, тому 

вони мають право відповідно до Земельного кодексу України, в порядку її 
відведення розроблений проект відведення, погоджений в установленому 

порядку. Ця земельна ділянка не знаходиться на ніяких прибережних 

захисних смугах, вона далеко від Дніпра. В законному порядку ми 
передаємо у власність. 

Щодо інших земельних ділянок, які вільні від капітальних будівель, то 

враховуючи те, що в Солом"янському районі, в районі Жулян, розроблений 

детальний план території і громадяни, в яких є городи, фактично їх 
використовують,  

  

 
   

  <---   10 Сентября  12 ч 07 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   
засаджують. Вони довідводять ці земельні ділянки для того цільового 

призначення, як і основна земельна ділянка, - для житлового будівництва. 

Резніков О.Ю.: На чому ми зупинились, який? 12-й...(нерозбірливо) 
доповідайте! 

Поліщук О.Г.: Лихварю Валентину проголосували? 

Резніков О.Ю.: Ми ще не голосували, ми обговорюємо! Лихвар 
пройшли. Василинчук доповідайте! 

Поліщук О.Г.: Лихварю Валентину ... 

Резніков О.Ю.: Лихварю, обговорювали.  
Василинчук наступний, 12-й! 

Поліщук О.Г.: Громадянину Василинчуку Івану, Солом"янський район, 

А-18683. Площа земельної ділянки - 8 соток. На земельній ділянці 

розташований житловий будинок. 
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Резніков О.Ю.: Колеги, не розходьтесь! Ще два, і ми будемо 

голосувати! Андрію Миколайовичу, не тікайте, будь ласка! 
Доповідайте! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянці Сьомочкіній Тетяні. Площа 

земельної ділянки - 8 соток, Дарницький район. Це також довідведення 
земельної ділянки, поруч знаходиться, якщо можна бачити, житловий 

будинок, довідведення.  

Резніков О.Ю.: І останній! Андрій Миколайович, громадяни, не йдіть! 
Зараз голосувати будемо! 

Поліщук О.Г.: Громадянину Шпаковичу Олександру. Площа земельної 

ділянки - 3 сотки, для житлового будівництва, Оболонський район, вулиця 
Лісна. На земельній ділянці розташований житловий будинок. 

Резніков О.Ю.: Колеги в кулуарах, будь ласка,  поверніться до зали! 

Зараз буде голосування по громадянах! Щоб вам соромно в очі не було 
дивитись потім тим громадянам за свою відсутність! 

Я зараз дам розпорядження, що буфет закриють! 

Будь ласка, колеги, ставлю на голосування проект рішення з правкою 
комісії стосовно пункту 7-го по Демянчуку, з уточненням. Прошу 

визначатись, хто за, проти чи утримався! Голосуємо, будь ласка! 

Голосування: 
За - 70, проти  - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка!  

Поліщук О.Г. Про передачу земельної ділянки, "Бурхливий потік", для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального 
комплексу, вулиця Академіка Туполєва, 8, Шевченківський район, Д-5361. 

Резніков О.Ю.: Товариство, немає запитань? Ставлю на голосування 

цей проект рішення, прошу визначатись! 
 

 

   
  <---   10 Сентября  12 ч 10 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 
За - 67, проти  - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянці Щербаковій Марині земельної 
ділянки, кадастрова справа Д-6955. Площа земельної ділянки - 5 соток, в 

оренду на 1 рік. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає. Ставлю на голосування цей проект 
рішення. Прошу! 

Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу земельної ділянки громадянам 
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Михальченко Олені та Скачеку Сергію, вулиця Овруцька, 15-а, 

Шевченківський район, кадастрова справа А-20963. Площа земельної 
ділянки - 3 сотки, в оренду на 5 років.  

Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування цей проект. 

Прошу, визначаємось! 
Голосування: 

За - 67, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 
Поліщук О.Г.: Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ" земельної ділянки на вулиці Промисловій, 4-а.  
Резніков О.Ю.: Зауважень немає. Ставлю на голосування цей проект. 

Прошу, визначаємось!  

Голосування: 
За - 67, проти  - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

"ГОЛДЕН ФАРМ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
офісно-складського приміщення на вул. Магнітогорській, 1, Д-6413.  

Резніков О.Ю.: Зауважень немає. Ставлю на голосування проект. Будь 

ласка! 

Голосування: 
За - 73, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю "Український фармацевтичний центр" для 
експлуатації та обслуговування фармацевтичного... 

Резніков О.Ю.: Воно знято. Олексію Григоровичу, його зняли з 

розгляду! Давайте 7-й доповідайте! 
Поліщук О.Г.: Про надання спільному українсько-бельгійському 

підприємству земельної ділянки на вулиці Тепловозній, 18-д, Дарницький 

район міста Києва, А-21017. Площа земельної ділянки - 15 соток. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Дворнікову включіть мікрофон! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! Прошу вас підтримати проект 

рішення за умови виключення з проекту рішення  
 

 <---   10 Сентября  12 ч 13 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

пункту 1, щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київрадою та приватним підприємством "ДАСКО", згідно 

з правовим висновок юридичного управління. 

Резніков О.Ю.: Колеги, з правкою комісії ставлю на голосування цей 
проект. Прошу визначатись! 
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Голосування: 

За - 64, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про передачу земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю "ІТТ-центр" для експлуатації, 

обслуговування адміністративного будинку на вулиці Фізкультури, 30 
(літера Б) у Голосіївському районі", А-15973. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування.  

З зали: (Нічого не чути). 
Резніков О.Ю.: У вас є пальчик, а там є кнопочка, називається 

"мікрофон". Натисніть. Синім світиться у вас? А от тепер світиться. Це так 

дуже просто. Має бути, знаєте, співпраця: пальчик і кнопочка, і все, і тоді 
все будете мати. "Нажми на кнопку, получишь результат". Знаєте таку 

пісню? 

Будь ласка, Дворніков, включіть мікрофон! 
Дворніков В.М.: Шановні колеги, шановний ведучий! Прошу 

підтримати проект рішення за умови виключення із проекту рішення 

пунктів 3 і 4, щодо припинення договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київрадою та відкритим акціонерним товариством 

"Укрхлібпродсервіс", згідно з правовим висновком. Все. 

Резніков О.Ю.: Колеги, за відсутністю інших зауважень ставлю на 
голосування цей проект рішення з правкою комісії. Будь ласка! 

Голосування: 

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

Наступне, будь ласка! 
Поліщук О.Г.: Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"Ріелті Сістем" земельної ділянки, вулиця Гришка, 8, Дарницький район, 

для обслуговування, експлуатації торговельно-офісного комплексу і 
закладу громадського харчування.  

Площа земельної ділянки - 5 соток.  

Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування. Прошу! 
Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 5. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"Гунатех" для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, 

кадастрова справа Д-7105.  

Площа земельної ділянки - 27 соток. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Дворніков, мікрофон! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги, прошу вас підтримати проект 

рішення за умови внесення змін до пункту 1  
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<---   10 Сентября  12 ч 16 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

проекту рішення, а саме: слова "договори оренди земельних ділянок" 

замінити словами "договір оренди земельної ділянки". 
Наступне: слово "укладені" замінити словом "укладений".  

Слова і цифри "та від 24.05.2004 №91-6-00260 площею 0,0148 га, 

кадастровий номер 8000000000 (дев"ять нулів) 910830010" виключити, 
оскільки договір оренди припинив свою дію у зв"язку з закінченням 

строку, на якій його було укладено.  

Резніков О.Ю.: Колеги, з правкою комісії ставлю на голосування цей 
проект рішення. Будь ласка! 

Голосування: 

За - 65, проти  - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Перед тим як наступне, скажіть, будь ласка, а у вас є взаємодія між 
комісією і департаментом? Можна зразу, щоб правки доповідач озвучив і 

ми не втрачали час? Можете йому перелік? У вас же ще багато правок буде  

далі? В чому проблема? Я розумію! У вас антагонізм між комісією і 
департаментом? Чому доповідач не може бути підготовлений зразу і 

зачитувати ваші правки, щоб наш час не забирати з вами?  

Будь ласка, є рекомендація - наступний раз доповідь має бути зразу з 
правками комісії! Олексій Григорович, вас так само ця порада стосується! 

Почніть між собою! Согласие есть продукт полного несопротивления 

сторон! Спробуйте працювати разом вже! Дякую! 
Доповідайте, будь ласка! 

Поліщук О.Г.: Про передачу приватному акціонерному товариству 

"Медтехсервіс" земельної ділянки на  Московському проспекті, 21-б, 
Оболонський район, Д-6278. 

Резніков О.Ю.: Немає зауважень? Ставлю на голосування. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 

За - 71, проти  - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу Посольству Великої Британії земельної 

ділянки для обслуговування житлового будинку, вулиця Лаврська, 30, 
Печерський район, Д-7020. 

Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування цей проект. 

Прошу визначатись! 
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  <---   10 Сентября  12 ч 19 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

Голосування: 
За - 72, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю "Перша лізингова компанія" для експлуатації 
та обслуговування адміністративно-виробничої будівлі і майданчика для 

відстою вантажних автомобілів, Голосіївський район, кадастрова справа  

А-19479. 
Резніков О.Ю.: Немає зауважень, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Голосуємо!  

Георгій Ясинський, голосуємо!  
Голосування: 

За - 72, проти - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про передачу ТОВ "АРС-ЕН" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування магазину, вулиця Малишка, 3-в, 3-л, літера, 

у Дніпровському районі міста Києва, А-21018. 

Резніков О.Ю.: Немає заперечень, ставлю на голосування. Будь ласка! 
Голосування: 

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

Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу громадянці Васечко Людмилі земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування СТО, вулиця Чавдар, 2-а, 

Дарницький район міста Києва. Площа земельної ділянки - 10 соток.          

Д-7051. 
Резніков О.Ю.: Немає зауважень, ставлю на голосування. Прошу 

визначатись! 

Голосування: 
За - 59, проти - 3, утр. - 5. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: Про передачу приватному акціонерному товариству 
"Сільпо Рітейл" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

магазину... 

Резніков О.Ю.: Знято. 
Олексій Григорович, я вас закликаю, будь ласка, готуйтесь до доповіді. 

Ви якби спитали, ви би знали, що його немає в порядку денному.  

Поліщук О.Г.: Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"Сіті Прем"єр" земельної ділянки для завершення будівництва та 

експлуатації багатоповерхового житлового будинку, Драгоманова, 35/55,            

Д-7106. 

Резніков О.Ю.: Колеги, немає зауважень, ставлю на голосування. Будь 
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ласка! 

Голосування: 
За - 57, проти - 2, утр. - 5. Рішення не прийнято. 

 

 
   

  <---   10 Сентября  12 ч 22 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
Поліщук О.Г.: Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"Ріелті сістем" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

офісного комплексу та закладу громадського харчування, Мишуги, 7-а, 
Дарницький район. Земельна ділянка площею 4 сотки, розташоване 

нерухоме майно.  

Резніков О.Ю.: Колеги, немає зауважень. Прошу, ставлю на 
голосування! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"Атлант-М" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування торговельного комплексу зі станцією технічного 
обслуговування, Дніпровська набережна, 16, Дарницький район міста 

Києва.  

Резніков О.Ю.: Дворніков з цього приводу, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! Прохання: у зв"язку з технічною 
помилкою підтримати проект рішення за умови доповнення пункту 3-го 

проекту рішення після слів "площею 2,3929 га" словами "кадастрові 

номери 8000000000:90:009:0260 та 8000000000:90:009:0261". Все. 
Резніков О.Ю.: Колеги, з цього приводу Місюренко записався, з цього 

проекту рішення?  

Будь ласка, Місюренко, мікрофон! 
Місюренко Є.В.: Євгеній Місюренко, фракція "Радикальна партія 

Олега Ляшка". 

У мене питання до доповідача. 
Перше. Якщо я не помиляюсь, по пунктах він пропустив про передачу 

"Сільпо Рітейл". 

Резніков О.Ю.: Воно знято.  
Місюренко Є.В.: Зняли, так. 

І друге в мене питання.  

Ви сказали в назві "для будівництва", у рішенні - для реконструкції. 
Давайте якось визначимось. Є слово "для будівництва", чи є слово "для 

реконструкції"? Дякую! 

Резніков О.Ю.: Уточніть, будь ласка! 

У проекті рішення - для реконструкції. 
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Поліщук О.Г.: Так, для реконструкції. 

Резніков О.Ю.: Доповідач, для стенограми уточніть. Це була помилка, 
мова йде про... 

Поліщук О.Г.: Для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

торговельного комплексу зі станцією технічного обслуговування. 
Резніков О.Ю.: Дякую! 

Товариство, з правками комісії ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу визначатись!  
Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 

Будь ласка, Дворніков, Ясинський. 
Ясинський спочатку. Зняв. Георгій, синя кнопка - це мікрофон, там 

написано "мікрофон", це означає, що ви просите слово на запис. В інших 

випадках не натискайте його, будь ласка! 
 

   

  <---   10 Сентября  12 ч 25 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

 

Дворніков, будь ласка! 
Дворніков В.М.: Шановні колеги! Прошу вас повернутися до розгляду 

питання 15-го в цьому розділі, "Про передачу громадянці Васечко Людмилі 

Василівні земельної ділянки для обслуговування та експлуатації СТО",     

Д-7051. 
Резніков О.Ю.: Товариство! Ставлю на голосування пропозицію 

депутата Дворнікова про повернення до розгляду питання про передачу 

громадянці Васечко, справа Д-7051. Хто за пропозицію щодо повернення 
до обговорення і розгляду, прошу визначатись! Голосуємо! 

Голосування: 

За - 64, проти - 3, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Переходимо, повертаємось до обговорення! Я так розумію, у депутата 

Лапшова якраз з цього приводу є міркування? 

Включіть мікрофон депутату Лапшову! 
Лапшов О.В.: Дякую! Була правка комісії - на 10 років в оренду. 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Колеги! З правкою комісії, з уточненням, яке озвучив 
колега Лапшов, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу 

визначатись! 

Голосування: 
За - 61, проти - 4, утр. - 2. Рішення прийнято. 

Дворнікову, будь ласка, включіть мікрофон! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! Я також вас попрошу повернутись до 

голосування пункту 17-го, "Про передачу товариству з обмеженою 
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відповідальністю “СІТІ ПРЕМ'ЄР” земельної ділянки для завершення 

будівництва та експлуатації багатоповерхового житлового будинку",           
Д-7106. Будь ласка! 

Резніков О.Ю.: Колега Онуфрійчук, запропонуйте! Зараз голосуємо. 

Хто за пропозицію колеги Дворнікова щодо повернення до розгляду 
питання порядку денного №17 в розділі, кадастрова справа Д-7106, 

стосовно компанії "СІТІ ПРЕМ'ЄР", прошу визначаємось,  хто за 

повернення до розгляду, проти чи утримався відповідно! 
Голосування: 

За - 65, проти  - 3, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Будь ласка, з цього приводу записались до виступу Кутняк Святослав, 
"Свобода", прошу! Відмова.  

Безпалий! Відмова!  

Будь ласка, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу 
визначатись! 

 

   

  <---   10 Сентября  12 ч 28 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Голосування: 

За - 62, проти - 3, утр. - 2. Рішення прийнято. 
Наступний розділ - поновлення, так? Будь ласка, доповідайте! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення та внесення змін до договору земельної 

ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством 
"Елерон" для будівництва, експлуатації та обслуговування критого 

торговельного павільйону, Святошинський район, кадастрова справа                

А-20782. 
Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу! Є? 

Андрійко Руслан, будь ласка, включіть мікрофон! 
Андрійко Р.Ю.: Руслан Андрійко, фракція "Свобода". 

Власне, даним проектом рішення передбачається поновлення на 5 

років договору оренди ділянки площею 29 соток. Оскільки на цій ділянці 
вже знаходяться два металеві та один критий павільйон, належний 

заявнику на праві власності. З огляду на це я вношу пропозицію, поправку, 

виключення слова "будівництва" з тексту проекту рішення у зв"язку з 
фактичним завершенням заявником спорудження заявленого у цільовому 

призначенні об"єкта. 

Резніков О.Ю.: Доповідачу! 

Поліщук О.Г.: Я вважаю, що необхідно залишити, оскільки земельна 
ділянка освоєна не вся і при поновленні необхідно зберегти те цільове 

призначення, яке є в клопотанні заявника.  

Якщо б це було заявлено в клопотанні орендаря, то це можливо, а так 
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вносити зміни, я вважаю, що це недоцільно. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло, будемо ставити окремо на голосування.  
Чи є інші зауваження, заперечення, колеги? 

Товариство, ставлю на голосування цей проект рішення спочатку за 

основу, після того - поправку депутата Андрійка стосовно виключення 
слова "будівництво", і після цього вже в цілому. Зрозуміло.  

Зараз хто за те, щоб підтримати цей проект рішення, проти або 

утримався стосовно як за основу. Будь ласка, визначаємось! 
Голосування: 

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

Ставлю на голосування поправку колеги Андрійка щодо виключення 
слова "будівництво" з тексту рішення у зв"язку з тим, що на цій земельній 

ділянці вже знаходяться об"єкти нерухомості, які є у власності заявника, 

тому будувати там немає що. Зрозуміло. 
Ставлю на голосування цю поправку, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 50, проти - 1, утр. - 0. Рішення не прийнято. 
Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатись! 

 

 
   

  <---   10 Сентября  12 ч 31 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Голосування: 
За - 64, проти  - 0, утр. - 8. Рішення прийнято. 

Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю "СОНЦЕ" договору оренди земельної ділянки, 

Куренівська, 21 в Оболонському районі міста Києва, А-21031.  

Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування. Прошу, 
визначаємось! 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству "ДКС" договору оренди 

земельної ділянки, вулиця Щербакова, 19, Шевченківський район, 
кадастрова справа А-14638. 

Резніков О.Ю.: Зауважень немає, ставлю на голосування. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 

За - 71, проти - 0, утр. - 4. Рішення прийнято. 

Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству "ФЛАМЕНКО" договору 
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оренди земельної ділянки, Дорогожицька, 1 (літера А, Б), Шевченківський 

район, кадастрова справа А-20224. 
Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу! 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ЧЕСЬКОЇ ФІРМИ “КОПОС КОЛІН” земельної ділянки, вулиця 

Магнітогорська, 1 (літ. ХХХІІ) у Деснянському районі м. Києва та 
внесення змін до нього, А-21060, кадастрова справа. 

Резніков О.Ю.: З цього приводу Єскіна, будь ласка, має запитання чи 

заперечення? Немає. Є чи немає? Немає. 
Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись!  

Голосування: 

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

Поліщук О.Г.: Про поновлення  товариству "Партнер і К" договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
адміністративно-складських будівель, кадастрова справа А-21062.  

Резніков О.Ю.: Дворнікову, будь ласка, включіть мікрофон! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 

підтримати проект рішення за умови внесення змін до пункту 2 проекту 
рішення, а саме: слова та цифри 

 

 
 <---   10 Сентября  12 ч 34 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

"вулиця Польова, 53, літера А" замінити словами та цифрами "вулиця 
Польова, 53, літера А та літера Б". Все. 

Резніков О.Ю.: З правками комісії ставлю на голосування. Прошу, 

визначаємось! 
Голосування: 

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

Наступне! 
Поліщук О.Г.: Про поновлення кооперативу "Райдужний" договору 

оренди земельної ділянки у Дніпровському районі міста Києва, кадастрова 

справа А-21485. 

Резніков О.Ю.: Колеги, заперечень немає? Є. Записуйтесь, будь ласка, 
кнопочка "мікрофон" називається, синій колір світиться, ви записані.  

Дворніков, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 
підтримати проект рішення за умови поновлення договору оренди 

земельної ділянки на 3 роки, пункт 15.2 рішення Київради від 04.03.2015 

№195/1060 "Про порядок передачі". 
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Резніков О.Ю.: Будь ласка, Горбунов Ярослав, включіть мікрофон! 

Горбунов Я.В.: Шановні колеги! Ця стоянка знаходиться в 
Дніпровському районі, ще побудована була з радянських часів. І весь 

період незалежності, так, вони б"ються там за документи, щоб їм дали 

оренду.  
Дуже добре, що зараз питання це зрушило з місця - ми надаємо їм 

право оренди. 

Але, шановні друзі, на які 3 роки? Про що ми кажемо? Хто її прибере?  
Ми просто-напросто робимо наступне: що зараз вони укладуть договір, 

поки вони пройдуть ці процедури, їм треба буде запускати нову процедуру. 

Хто буде кожні 3 роки таку укладену процедуру проходити?  
Тому я пропоную все-таки підтримати базовий проект - оренда на 10 

років.  

Дякую за розуміння! 
Резніков О.Ю.: Колеги, я змушений прокоментувати для того, щоб не 

було непорозуміння. Тимчасовий порядок, який ми з вами прийняли щодо 

надання в оренду земельних ділянок, чітко встановлює, що кооперативам 
продовження може бути не більше ніж на 3 роки. Тому це юридична 

вимога. Я розумію соціальну потребу, але це якщо ми внесемо потім зміни 

до порядку, тоді зможемо продовжити. Тому прийдеться погодитись з 
правкою комісії - саме 3 роки. Так. 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Не може сесійна зала голосувати, порушуючи закон. 

Принаймні я точно цього не допущу. Тому, на жаль, вибачте.  
З цього приводу Овраменко записалась, по проекту рішення? Ні. 

Дякую! 

Товариство, тоді ставлю на голосування цей проект рішення з правкою 
комісії. Прошу визначатись! Голосуємо! 

 

   
  <---   10 Сентября  12 ч 37 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

 
Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне, будь ласка! 
Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю “Олбрізсервіс” земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування складських будівель, кадастрова справа А-19682. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу 
визначатись! 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Наступне! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення суб’єкту підприємницької діяльності - 
Черноті Наталії  договору оренди земельної ділянки, вулиця  Андрія 

Малишка, 3-д , кадастрова справа А-20983. 

Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає? Ставлю на голосування. 
Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 78, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення кооперативу "Північ" договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вулиці 

Закревського, 93, Деснянський район, кадастрова справа А-21014. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Дворніков! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги, аналогічна правка! За пропозицією 

комісії пропонується підтримати проект рішення за умови поновлення 
договору оренди земельної ділянки на три роки.  

Резніков О.Ю.: З цього приводу Старостенко? Ні!  

Тоді ставлю на голосування проект рішення з правкою комісії. Прошу 
визначатись! 

Голосування: 

За - 76, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про поновлення "Київміськбуду" договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративних 

будівель і споруд, Суворова, 4/6, Печерський район міста Києва, кадастрова 

справа А-21015. 
Резніков О.Ю.: Руслан Андрійко, будь ласка! 

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

Даним проектом рішення передбачається поновлення на 1 рік договору 
оренди ділянки для експлуатації та обслуговування офісу. Однак даний 

проект рішення, він досить є дивним, тому ми не будемо його 

підтримувати, так як дана ділянка вільна від капітальної  
 

 

 <---   10 Сентября  12 ч 40 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 
   

забудови згідно з пояснювальною запискою, про який саме офіс йде 

мова. При цьому виді використання немає ані будівництва, ані 

реконструкції.  
З огляду на це, це абсолютно дивний проект і, зокрема, хочу нагадати, 

що ми постійно хотіли заслухати звіт про фінансову діяльність 

"Київміськбуду". Я думаю, що якраз потрібно на цьому наголосити і 
можливо на наступну сесію запросити і закликаю колег підтримати даний 

проект рішення. 

Резніков О.Ю.: Доповідач, прокоментуйте!  
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Поліщук О.Г.: Прокоментую. Поруч знаходиться офіс, центральний 

офіс "Київміськбуду". Земельна ділянка, яка розташована перед будівлею, 
використовується "Київміськбудом" з 2004 року, коли було вперше 

укладено цей договір оренди, а рішення 2001 року передавалось в оренду. 

Вони його поновлюють постійно, вони сплачують оренду місту, і завдяки 
цьому ця земельна ділянка не засмічена, вона якраз використовується для 

цілей - експлуатації основної будівлі.  

Резніков О.Ю.: Зрозуміло.  
Шилюк з цього приводу, прошу! Включіть мікрофон! 

Шилюк П.С.: Шановні колеги! Дійсно, там прибудинкова територія, 

можна сказати, вони експлуатують її, як уголок відпочинку, можна сказати, 
як парк. Там раніше був басейн, тому його нівелірували, басейну немає, є 

зелена зона, за нею слідкують і з тієї сторони стоянку використовують.  

Але в мене питання коротеньке - чому на один рік - не зрозуміло. 
Поліщук О.Г.: Вони звертались з таким клопотанням. Можна поновити 

на більше. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Ставлю на голосування цей проект рішення. 
Прошу визначатись!  

Голосування: 

За - 69, проти  - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо-господарських 

будівель та споруд, кадастрова справа А-21194. 
Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає? Ставлю на голосування. 

Прошу визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 
За - 72, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Наступне знято питання 13-е, "ЕВАР". 

Поліщук О.Г.: 14-е, про поновлення акціонерному товариству "Вищий 
навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” 

договору оренди земельної ділянки, кадастрова справа А-21254. 

Резніков О.Ю.: Дворнікову, будь ласка, включіть мікрофон! 
Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 

підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення 

земельної ділянки 
 

   

  <---   10 Сентября  12 ч 43 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
слова "будівництва", оскільки об"єкт фактично збудований. Все. 

Резніков О.Ю.: З правками комісії ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу, визначаємось! 
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Голосування: 

За - 76, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення "Промінвестгруп-1" договору оренди 

земельної ділянки для влаштування проходів, вулиця Лютеранська, 12, 

Печерський район, А-21304 кадастрова справа. 
Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу 

визначатись! 

Голосування: 
За - 77, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю "Промінвестгруп" договору оренди земельної ділянки, 
вулиця Лютеранська, 14 (літера Б), Печерський район, кадастрова справа 

А-21303. 

Резніков О.Ю.: Єскіна з цього приводу, будь ласка!  
Єскіна О.О.: Скажіть, будь ласка, а немає зображення будівлі 

подивитись. Чи не є це історична будівля? Тому що там мова йде про 

реконструкцію. 
Поліщук О.Г.: Це мова йде про поновлення договору оренди земельної 

ділянки.  

Єскіна О.О.: Щодо реконструкції, так? 
Поліщук О.Г.: На сьогоднішній день там фактично відбувається 

будівництво. 

Єскіна О.О.: А ви можете показати, будь ласка, зображення будівлі? 

Поліщук О.Г.: Я можу вам надати. 
Резніков О.Ю.: Є фотографія, дивіться. Немає там. 

Зрозуміло, відповідь отримано.  

Будь ласка, інших питань немає?  
Ставлю на голосування проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 63, проти - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення товариству з обмеженою 

відповідальністю "Компанія "Добрий господар" договору оренди земельної 

ділянки, вулиця Північна, 2-г, Оболонський район, кадастрова справа        
А-13506. 

Резніков О.Ю.: Колеги, перед тим як будемо обговорювати, я маю 

оголосити заяву, яку я отримав на моє ім"я від депутата, нашого колеги 
Лещенка.  

Заява. Відповідно до пункту 2 статті 6 Регламенту Київської міської 

ради повідомляю про свою заінтересованість щодо пункту 17.2.6 розділу 
20 порядку денного ІІІ сесії Київської ради IV скликання, а саме: щодо 

поновлення ТОВ "Компанія "Добрий господар" договору оренди земельної 

ділянки.  

Виконані умови законодавства. Депутат Лещенко повідомив 
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  <---   10 Сентября  12 ч 46 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   

про свою зацікавленість.  
Будь ласка, чи є інші зауваження, запитання? Немає. 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 66, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про поновлення "Лавіком плюс" договору оренди 

земельної ділянки, вулиця Верхній Вал, 60-б, Подільський район, 
кадастрова справа А-20880. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Єскіна Олена! 

Єскіна О.О.: Будь ласка, покажіть зображення будівлі, оскільки мова 
йде про реконструкцію з надбудовою. Чи не є це історичною будівлею? 

Дякую! 

Резніков О.Ю.: Є фото? Будь ласка, на екран. 
Єскіна О.О.: Фото будинку, покажіть, будь ласка! 

Резніков О.Ю.: Це фото будинку зверху.  

Єскіна О.О.: Це не фото будинку. Це... 
Резніков О.Ю.: А що це? 

Єскіна О.О.: Я розумію, покажіть, будь ласка, фото. 

Резніков О.Ю.: У вас є фото з іншого ракурсу в матеріалах? 

Поліщук О.Г.: Це двоповерхова будівля, яка належить на праві 
власності з 2008 року орендарю. Він поновлює для того ж цільового 

призначення. 

Єскіна О.О.: Скажіть, будь ласка, якого року ця будівля?  
Поліщук О.Г.: Якого року будівля? 

Єскіна О.О.: Так. 

Поліщук О.Г.: Я вам сказав, що право власності в орендаря земельної 
ділянки з 2008 року, а коли побудована будівля, на жаль, такої інформації... 

Ні, не історична. 

З зали: (Нічого не чути). 
Поліщук О.Г.: Будівля - не історична. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. 

З зали: (Нічого не чути). 
Резніков О.Ю.: Пані Олено, вам відповідали. Рік побудови не знає 

директор Департаменту. Власник приватної цієї будівлі є. Дайте пані Олені 

телефон власника, вона зможе задати йому запитання.  
Місюренко, будь ласка! 

Поліщук О.Г.: Я вам скажу, що ми, коли готуємо проекти рішень, ми 

вивчаємо це питання. Якщо в рішенні записано реконструкція, то це не 

відноситься до історичної будівлі і вона не є пам"яткою історії чи культури. 
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З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Пані Олено, у вас є можливість приймати участь на 
засіданнях земельної комісії і задавати ці запитання. 

Включіть мікрофон Місюренку, будь ласка! 

Мікрофон не працює в Євгенія Місюренка.  
 

 

   
  <---   10 Сентября  12 ч 49 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Вставте карточку в сусідній слот, будь ласка! Технічні служби, 
підійдіть, перевірте роботу мікрофона! 

(Шум у залі).  

Резніков О.Ю.: Тридцять секунд, потерпіть! Зараз перевіряють 
систему!  

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

Олега Ляшка". Я з колегою Єскіною погоджуюсь. У нас дуже багато 
прецедентів щодо забудови історичних пам"яток. Давайте, щоб не було 

непорозумінь, виключимо просто слово "для реконструкції" і проголосуємо 

за це питання. Дякую! 
Резніков О.Ю.: Колеги! Будь ласка, інших немає пропозицій. По цьому 

проекту? 

Будь ласка, Єскіна! 

Єскіна О.О.: У мене пропозиція - виключити слово "для реконструкції 
з надбудови".  

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Колеги, ставлю на голосування проект 

рішення за основу. Потім будемо голосувати поправку і після того в цілому. 
Зрозуміло, так?  

Будь ласка, хто за те, щоб ухвалити це рішення як за основу, прошу 

визначатись! Голосуємо! 
Голосування: 

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

Ставлю на голосування пропозицію депутата Єскіної щодо 
виключення з тексту рішення слів "для реконструкції з надбудовою". Хто 

за таку поправку, прошу визначатись! Голосуємо, будь ласка! 

Голосування: 
За - 25, проти  - 2, утр. - 2. Рішення не прийнято. 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 58, проти  - 1, утр. - 12. Рішення не прийнято. 

Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: Про поновлення та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки фізичній особі - підприємцю Кірсанову Олександру 
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Петровичу, кадастрова справа А-20976. Площа земельної ділянки - 3 сотки. 

 
 

   

  <---   10 Сентября  12 ч 52 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування цей проект 

рішення. Прошу! 
Голосування: 

За - 76, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про поновлення Національній академії прокуратури 
України договору оренди земельної ділянки для експлуатації навчального 

корпусу, Шевченківський район міста Києва, кадастрова справа А-21119. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає.  
Ставлю на голосування, прошу! 

Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про поновлення фірмі "Шахід Бахонар Купер Індастріз" 

земельної ділянки, яка розташована на проспекті Перемоги, 49/2 у 

Солом"янському районі, кадастрова справа А-21172. Площа земельної 
ділянки - 16 соток. 

Резніков О.Ю.: Колеги, заперечень немає.  

Ставлю на голосування, прошу! 

Голосування: 
За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Розділ "відмова", так?  

Поліщук О.Г.: Про відмову Службі... 
Резніков О.Ю.: Хвилиночку!  

Зараз до вас підійдуть. 

Будь ласка, відмова в поновленні, прошу! 
Поліщук О.Г.: Про відмову Службі безпеки України в поновленні 

договору оренди земельної ділянки, яка розташована на Тимошенка між 

будинками 2-а та 2-б в Оболонському районі, кадастрова справа А-17120. 
Резніков О.Ю.: Товариство, заперечень немає?  

Ставлю на голосування. Хто за відмову в поновленні, прошу 

визначатись, проти або утримався! 
Голосування: 

За - 75, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою земельної ділянки, кадастрова справа А-21518. 

Резніков О.Ю.: Колеги, заперечень немає.  

Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 
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  <---   10 Сентября  12 ч 55 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

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

Поліщук О.Г.: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

14.07.2011 № 824/6211 "Про приватизацію земельних ділянок", кадастрова 
справа А-20693.  

Резніков О.Ю.: Колеги, заперечень немає? Ставлю на голосування. 

Прошу, визначаємось! 
Голосування: 

За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 №134/134 “Про затвердження переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах з продажу 

земельних ділянок або права їх оренди) під забудову", Є-1274. Вносяться 

технічні правки. 
Резніков О.Ю.: Колеги, немає заперечень? Ставлю на голосування. 

Прошу визначатись! 

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

Поліщук О.Г.: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

28.02.2013 №73/9130 “Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, кадастрова справа А-21562.  

Резніков О.Ю.: Немає заперечень. Ставлю на голосування. Прошу, 

визначаємось! 
Голосування: 

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

Поліщук О.Г.: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
14.07.2011 №687/6074 “Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою", кадастрова справа К-23204. 

Резніков О.Ю.: Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу, 

визначаємось! 
Голосування: 

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

Поліщук О.Г.: Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки товариству “Берком”, яка розташована на Серафимовича, 4, 

Дніпровський район міста Києва, кадастрова справа А-21680. 

 
   

  <---   10 Сентября  12 ч 58 м 05 с  ----   Перший   ---> 
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Резніков О.Ю.: Заперечень немає? Ставлю на... Є, стоп. 
Будь ласка, Странніков, Дворніков, Горбунов, Єскіна. 

Будь ласка, Странніков! 

Странніков А.М.: Шановні колеги! Я пропоную зараз зняти це питання 
з розгляду, оскільки це територія ринку, який там уже більше 15-ти років 

існує. 10 років тому вони взяли собі землю для того, щоб зробити там 

реконструкцію: замість того "шанхаю", який там є, побудувати щось 
красиве, сучасне і, скажімо так, таке, яке не перешкоджає там ходити і 

почувати себе комфортно мешканцям. Тому зараз давати можливість, ще на 

15 років подовжувати той самий "шанхай"я категорично проти.  
Це Березняки, цей об"єкт знають абсолютно всі, і мешканці там будуть 

категорично проти того, щоб ще 15 років у такому вигляді там цей об"єкт 

знаходився. 
Тому я прошу зняти його з розгляду і дуже уважно подивитись все ж 

таки на термін оренди. 

Я пропоную дорозглянути це питання і винести на одне з найближчих 
пленарних засідань. Дякую! 

Резніков О.Ю.: З метою економії процедурного часу, щоб не було 

обговорення, ставлю зразу на голосування пропозицію щодо зняття. Якщо 
вона буде підтримана, то ми зекономимо час. Якщо ні, будемо 

обговорювати далі. 

Хто за те, щоб зняти цей проект рішення з розгляду і направити його... 

На робочу групу? На робочу групу в земельній комісії відповідно. Прошу 
визначатись. Голосуємо! 

Голосування: 

За - 68, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: "Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 04.02.2011 № 79-6-00804", кадастрова справа А-21677. 
Резніков О.Ю.: Дворніков, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 

підтримати проект рішення за умови коригування терміну оренди, на який 
укладений договір оренди земельної ділянки, а саме: на 10 років, а не на 

15, як передбачено проектом рішення. 

Резніков О.Ю.: Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей 
проект. Прошу визначатись! 

Голосування: 

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

Будь ласка, наступне! 
Поліщук О.Г.: Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 30.07.2003 № 75-6-00072,  
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  <---   10 Сентября  13 ч 01 м 05 с  ----   Седьмой   ---> 

   

кадастрова справа А-21739. 
Резніков О.Ю.: Колеги, заперечення? Немає. Ставлю на голосування. 

Прошу визначатись! 

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

Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: Про припинення договору оренди земельної ділянки на 
площі Дружби народів, 5 в Оболонському районі м. Києва та надання 

дозволу на опрацювання можливості продажу земельної ділянки на 

аукціоні, кадастрова справа А-21452. 
Резніков О.Ю.: Колеги, заперечення, зауваження, запитання? Немає. 

Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 73, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про припинення договору оренди земельної ділянки на 

вул. Командарма Уборевича у Святошинському районі м. Києва та 
визначення переліку даної земельної ділянки для опрацювання можливості 

її продажу, кадастрова справа А-21348. 

Резніков О.Ю.: Дворніков, будь ласка! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 
підтримати проект рішення за умови виключення з проекту рішення 

пункту 1.  

Вважати припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного 
між Київрадою та СПД Боровецьким В...(нерозбірливо). Підтримати, крім 

пункту 1. 

Резніков О.Ю.: Колеги, з зауваженнями комісії ставлю на голосування 
цей проект. Прошу, будь ласка, визначаємось! 

Голосування: 

За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Наступне, про припинення “Київміськбуду” права 

користування та права власності на земельні ділянки у зв’язку із 

добровільною відмовою. 
Резніков О.Ю.: Колеги, зауваження, заперечення, застереження? Немає. 

Будь ласка, ставлю на голосування цей проект! 

Голосування: 

За - 69, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Будь ласка, наступне! 

Поліщук О.Г.: Про зміну виду використання та поновлення товариству 

з обмеженою відповідальністю “КОНТИНЕНТ-СЕРВІС” договору оренди 
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земельної ділянки на вулиці Братиславській, 13 у Дніпровському районі 

м.Києва, кадастрова справа А-21689. 
 

   

  <---   10 Сентября  13 ч 04 м 05 с  ----   Перший   ---> 
   

Резніков О.Ю.: Будь ласка, включіть мікрофон Дворнікову від комісії! 

Дворніков В.М.: Шановні колеги! За пропозицією комісії пропонується 
підтримати проект рішення за умови поновлення договору оренди 

земельної ділянки на 10 років. Все. Подавалось на 25.  

Резніков О.Ю.: Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей 
проект рішення. Прошу визначатись, будь ласка! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Поліщук О.Г.: Про зміну виду використання земельної ділянки 

громадянина Кочкар для будівництва житлово-готельного комплексу з 

торговельними та офісними приміщеннями і підземним паркінгом на 
провулку Полоцькому, 11-Б, Голосіївський район, кадастрова справа           

А-21689 (у порядку денному А-21686). 

Резніков О.Ю.: Товариство, питання, зауваження? Немає. 
Ставлю на голосування цей проект, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 65, проти - 0, утр. - 3. Рішення прийнято. 

Поліщук О.Г.: Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
товариства "Парфум", та передачу земельної ділянки громадянці Войтенко 

Людмилі на Святошинській, 1 у Святошинському районі міста Києва для 

обслуговування офісної будівлі, кадастрові справи А-21106 і Д-6191. 
Резніков О.Ю.: Колеги, запитання, зауваження, застереження, 

міркування? Немає. 

Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу, визначаємось! 
Голосування: 

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

Будь ласка, наступне! 
Поліщук О.Г.: Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 

03.04.2003 № 72-6-00087, укладеного між Київською міською радою та 

ГБК "Центр". 
Земельна ділянка не використовується вже протягом багатьох років, 

тому пропонуємо розірвати цей договір оренди.  

Резніков О.Ю.: Колеги, заперечення, зауваження, застереження, 

міркування? Немає. 
Ставлю на голосування, прошу визначатись! 

Голосування: 

За - 66, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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У вас все, Олексій Григорович? 

 
   

  <---   10 Сентября  13 ч 07 м 05 с  ----   Перший   ---> 

   
 

Поліщук О.Г.: Так. 

Резніков О.Ю.: Так, будь ласка, дякую! 
Колеги, наступний розділ "різне". У нас один звіт і одна інформація.  

Прошу запросити, звіт директор КП "Київреклама", там, в кулуарах, 

запросити до залу. А перед тим на другий звіт - це інформація начальника 
ГУ МВС України в місті Києві про стан законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

відповідній території.  
Я зв"язався з Олександром Дмитровичем Терещуком, він зараз якраз 

виїхав по виклику терміново, але нам передано письмово повністю цей звіт 

із статистикою. 
Я даю доручення управлінню забезпечення, документального 

забезпечення, пані Леся, на кожну фракцію ми направимо матеріали, для 

того, щоб кожна фракція могла скористатись цією статистичною 
інформацією, яка на ім"я міського голови скерована нам представниками 

київської міліції. Тут і грабежі, і вуличні злочини, і розкриття, квартирні 

крадіжки, автотранспорту, незаконні заволодіння транспортом і таке інше, 

в тому числі незаконний обіг зброї, детально описана інформація. 
Чи є представник "Київреклами"? Прошу запросити в кулуарах 

представників секретаріату до доповіді з відповідною інформацією. Будь 

ласка, прошу глянути в кулуарах і запросити. 
Колеги, хвилину уваги, зараз уже  підходить, на вході, представник КП 

"Київреклама", кого цікавить. 

З зали: (Нічого не чути). 
Резніков О.Ю.: Прошу? Не почув. 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Палити? 3 хвилини перекур, будь ласка. 
3-хвилинна технічна перерва на перекур і повертаємось до зали, 

слухаємо звіт КП "Київреклама". Будь ласка! 3 хвилини! 

  
 

     

  <---   10 Сентября  13 ч 14 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 
   

Резніков О.Ю.: Шановні колеги! Повертаємось, будь ласка, до зали! 

Нам залишилось одне питання порядку денного. Будь ласка, прошу, 

займаємо свої місця! Запросіть представника КП "Реклама" до зали, будь 
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ласка! 

Колеги, займаємо місця! Анатолій Якович, запрошуйте дівчат, рівні 
можливості! Будь ласка, біля себе їх присідайте! Будь ласка, прошу! Ви 

готові доповідати? Прошу! 

Колеги, доповідь, звіт директора КП "Реклама", Гончарова Наталія, 
щодо впорядкування міського простору в частині розміщення незаконної 

реклами!  

Будь ласка, колеги, я, увага, прошу зайняти свої місця! З повагою до 
доповідача, будь ласка, присідайте! Влад Михайленко, Влад Михайленко, 

Влад Михайленко, третій раз, персонально до вас, Сергій Кримчак, всі, 

будь ласка, займаємо місця і слухаємо доповідь! Олександре Васильовичу, 
присідайте! Олександре Михайловичу, будь ласка, з повагою до 

доповідача! Працює прямий ефір, колеги, будь ласка!  

Будь ласка, скільки вам часу на доповідь потрібно, пані Наталя! 
Гончарова Н.О.: Я думаю, хвилин 10-15. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, прошу! Спробуйте в 10 хвилин вкластися, а 

далі люди будуть задавати, колеги, запитання! Прошу! 
Гончарова Н.О.: Добре! Ми можемо починати? 

Резніков О.Ю.: Починайте!  

Гончарова Н.О.: Доброго дня, шановні депутати! Дякую вам за увагу, 
яку дуже, до дуже важливої теми, до впорядкування міського середовища, 

міського простору, невід"ємною частиною якого сьогодні є зовнішня 

реклама. Можливо зазначити, які саме функції було покладено Київрадою 

на комунальне підприємство "Київреклама" для того, щоб далі доповідь 
звучала більш послідовною і, мабуть, логічною для вас.  

По-перше, це укладення договорів нарахування та утримання плати за 

право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних 
засобів, які перебувають у комунальній власності.  

Друге, контроль за надходженням плати та договорами.  

Обстеження місць розміщення рекламних засобів відповідно до 
виданих у встановленому порядку дозволів та надання дозвільному органу 

матеріалів щодо порушень діючих норм.  

Також демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів на 
підставі наказів Департаменту містобудування, архітектури, який сьогодні 

являється робочим органом.  

Виготовлення та розміщення соціальної реклами також. 
Насправді цей перелік уже є вичерпним, а це те, чим опікується наше 

підприємство. 

Що стосується дозволів на розміщення рекламних засобів та їх 
оформлення, цим займається Департамент містобудування та архітектури. 

Також департамент формує та видає накази на демонтажі рекламних, 

незаконних рекламних конструкцій.  
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  <---   10 Сентября  13 ч 17 м 09 с  ----   Перший   ---> 
   

Якщо ми вже говоримо про впорядкування міського простору, я 

насамперед поясню, чому Київ потонув у рекламі, які треба подолати, 
мабуть, про якісь там проблеми певні, пов"язані з рекламою, очевидні, які 

неможливо не порушити, які треба долати на усіх рівнях, у тому числі і з 

вашою допомогою. 
По результатах детального аналізу рекламної галузі, проведеного 

силами нашого підприємства, виявлені наступні недоліки.  

Перше - це безсистемне розміщення носіїв. 
Друге - перенасиченість міста рекламними засобами.  

Також порушення умов договорів на право тимчасового користування 

місцями для розміщення конструкцій, що перебувають у власності 
територіальної громади Києва. 

Самовільне розміщення реклами. Естетична та технічна застарілість 

значної частини інвентарю.  
Окремі проблемні питання рекламної галузі, на яких я хотіла б 

зупинитись детальніше. 

Перше - це вивіски.  

Постійною є існування ситуації, коли суб"єкти підприємництва 
стикаються з неузгодженістю та двозначністю застосування законодавства 

щодо розміщення біля входу в приміщення, де вони здійснюють 

підприємницьку діяльність, вивісок з назвою їх закладів та виду послуг або 
товарів, які вони реалізують.  

Слід визначити, що статтею 2 Закону України "Про рекламу" 

визначено, що дія цього закону поширюється на відносини, пов"язані з 
розповсюджувачем інформації, обов"язковість розміщення та 

оприлюднення якої визначено іншими законами України.  

Згідно частини 3 статті 17 Закону України "Про захист прав 
споживачів" продавець чи виконавець зобов"язаний надати споживачеві 

достовірну, доступну інформацію про найменування, належність та режим 

роботи свого підприємства. 
Частиною сьомою статті 8 Закону України "Про рекламу" встановлено, 

що розміщення інформації про виробника товару, товар у місцях, де цей 

товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах 
обладнання, оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому 

товарі та його упаковці, не вважається рекламою. 

Частиною шостою статті 9 цього ж закону встановлено, що вивіска чи 

табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для 
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товарів і послуг, що належать цій особі, види її діяльності, якщо це не 

випливає із зареєстрованого найменування особи, час роботи, що 
розміщене на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування 

особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди, не вище 

першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у 
користування особі приміщення біля входу в таке приміщення, не 

вважається рекламою.  

Пунктом 48 Типових правил встановлено, що вивіски чи таблички 
повинні розміщуватись без втручання у несучі конструкції, легко 

демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов"язаних з 

 
   

  <---   10 Сентября  13 ч 20 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   
експлуатацією та ремонтом будівель і споруд (дякую), на яких вони 

розміщуються. Вони повинні відтворювати зображення дорожніх знаків, не 

повинні розміщуватись на будинках або спорудах, об"єктах незавершеного 
будівництва, площа поверхні не повинна перевищувати, увага, трьох 

квадратних метрів. 

Забороняється вимагати від суб"єктів господарювання будь-які 
документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені 

законодавством.  

Я, панове, перераховую це все не для того, щоб ви просто про це 

почули, а, насправді, в цих посиланнях незаконні та нормативно-правові 
якісь пункти в актах нормативно-правових чітко визначають, що є 

вивіскою, а що є рекламою. Тому що на сьогодні дуже багато нарікань ми 

збираємо на свої підприємства, пов"язаних з тим, чи це є реклама, чи це є 
вивіска, чому ви не демонтували, чому не склали акти, і так далі і тому 

подібне. 

Тому, якщо все ж таки питання вивісок ви вважаєте важливим, а я 
вважаю, що це є важлива проблема хоча б через те, що всі підприємці 

стикаються з необхідністю нібито оформити цю вивіску, насправді не 

знають, що оформлювати її не потрібно.  
Продовжу, вибачте. Таким чином, виходячи з наведених вище вимог та 

нормативно-правових актів при розміщенні на зовнішній поверхні будинку 

чи споруді не вище 1-го поверху або на поверсі, де знаходиться, власне, чи 
надане в користування особі приміщення біля входу в таке приміщення, 

вивіски, площа, яка не перевищує 3 кв. м, за інформацією про 

зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що 
належать тій особі, вид її діяльності, час роботи не вважається рекламою. 

Забороняється вимагати  від суб"єктів господарювання будь-які документи 

для розміщення вивісок і табличок. 

Друге питання, яке я хочу порушити сьогодні, - це подовження терміну 
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дії дозволу. Це питання проблемне, дуже важливе, тому що виливається в 

цікаві фінансові показники.  
Тривалий час існує ситуація, коли дозвільним органам, сьогодні це 

Департамент містобудування та архітектури, проекти розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради про продовження дії дозволів чи 
про відмову в їх продовженні вчасно не подаються. 

Виходячи з викладеного, комунальне підприємство "Київреклама" у 

разі закінчення строку дії дозволу укладає договір на право тимчасового 
користування місцями, що перебувають в комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, на підставі рішення виконавчого 

органу Київської міської ради про продовження дозволу та нараховує плату 
з дати прийняття відповідного розпорядження. 

За час підготовки дозвільним органом проектів розпоряджень про 

продовження строку дії дозволів плата за користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами не отримується. 

 

 

 <---   10 Сентября  13 ч 23 м 09 с  ----   Перший   ---> 
   

 

Таким чином складається ситуація, коли строк виданого дозволу 
закінчився, а рішення в його продовженні не прийнято, що призводить до 

неможливості продовження комунальним підприємством "Київреклама" 

строку дії договорів на право тимчасового користування місцями, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва і 

як наслідок до неможливості отримання плати "Київрекламою" та 

перерахування її у відповідності до відповідних рішень Київської міської 
ради до фонду спеціального фонду бюджету міста Києва та 

балансоутримувачам. 

Як наприклад, станом на 01 вересня 2015 року у зв"язку з відсутністю 
розпоряджень про продовження строку дії дозволів до комунального 

підприємства "Київреклама" не надійшли кошти в загальній сумі 822 тис. 

925 грн.  
Наступною проблемою, якою я хотіла б поділитись з вами, мабуть, вже 

так підсумовую про проблеми, далі буде вже про якісь досягнення.  

З набранням чинності концепції розвитку зовнішньої реклами в місті 

Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради 26.01.2012 № 
20/7357, власники рекламних засобів повинні були забезпечити приведення 

розмірів своїх рекламних засобів у відповідність до вимог форматних зон.  

Користуючись такою ситуацією, власники рекламних засобів вносили 
зміни до чинних дозволів, вказуючи зменшення площ рекламних засобів, 

що призводило до зменшення плати за право тимчасового користування 

місцями для розміщення рекламними засобами. Хоча насправді реального 
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зменшення площі рекламних засобів не відбувалось, місто недоотримувало 

кошти. 
Таким чином на сьогоднішній день виявлено таких порушень на суму 

біля 1,4 млн. грн. Цей підрахунок є приблизним, але дає уявлення про 

масштаби зловживань всіма сторонами, задіяними в діяльності рекламної 
галузі в місті Києві.  

Я впевнена, що подальший розвиток зовнішньої реклами повинен 

спрямовуватись на те, щоб системи візуальних комунікацій та навколишнє 
середовище були об"єднані в єдиний гармонійний ансамбль.  

Що ми робимо для досягнення означеної цілі? Формуємо єдину міську 

політику в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної 
власності, проведення робочих груп за участю представників 

Департаменту транспорту, комунальних підприємств, департаментів 

фінансового контролю, містобудування та архітектури, економіки та 
інвестицій. 

Також налагоджено взаємодію органів місцевого самоврядування та 

операторів рекламного ринку по напрямку підвищення ефективності 
використання території Києва при розміщенні рекламних засобів. 

Визначаємо пріоритетні завдання при формуванні зовнішнього 

інформаційного рекламного оформлення центральної частини міста та 
строки їх реалізації. 

Створюємо 

 

 
<---   10 Сентября  13 ч 26 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   

сприятливі економічні умови для залучення інвестицій в галузь, 
проведено інвестконкурс, наприклад, за останні два місяці, на розміщення 

реклами на транспорті. Це подія останніх двох місяців. 

Приймаємо участь у розробці змін у документах, що регламентують 
рекламну галузь, такі як порядок розміщення та концепція розвитку 

зовнішньої реклами в Києві. 

Зупинюсь тезисно на основних моментах щодо цих документів.  
Перше, це чітке визначення вимог до рекламних засобів, які можуть 

розташовуватись в певних форматних зонах. 

Друге, чого б ми воліли добавити в нові документи: 
 - впровадження прозорих механізмів нарахування плати за тимчасове 

користування місцями під розміщення рекламних засобів;  

- впровадження принципів розміщення рекламних засобів у 

відповідності до затверджених схем розміщення; 
- підвищення вимог до розташування рекламних засобів. Також 

запровадження більш жорстких вимог щодо відповідності рекламних 

засобів виданим дозволам; 
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- приведення правил розміщення реклами в місті Києві до вимог 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили; 
- чітке розмежування функцій робочого органу та комунального 

підприємства "Київреклама".  

Також ми вважаємо за необхідне виробити Концепцію розміщення 
реклами на транспорті, якій зараз не приділяється достатньо уваги.  

Для забезпечення наповнення місцевого бюджету пропонуємо 

вишукати додаткові джерела надходжень. На даний час до столичної 
скарбниці перераховуються кошти виключно за тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній 

власності. 
Зовнішня реклама розміщена на державних та приватних об"єктах, 

жодної копійки територіальній громаді не приносить, хоча 

розповсюджується  в загальному міському середовищі та перенавантажує 
його. Тобто для розповсюджувачів це користування є безкоштовним.  

Плата у місцеві бюджети повинна стягуватись незалежно від форм 

власності місць розташування рекламних засобів. Але отримання 
додаткових коштів можливо за умови внесення відповідних змін до 

постанови Кабінету Міністрів України №2067 від 2... (відключений 

мікрофон), вибачте, третього року "Про затвердження типових правил 

розміщення зовнішньої реклами". Все це дуже важливо для розвитку Києва 
як гармонійного, комфортного міста.  

А тепер важливо зупинитись  детальніше на звіті про виконану роботу 

в цьому році підприємством, яке я очолюю з квітня місяця.  
Почну з фінансової частини.  

Рішення Київради про бюджет міста Києва на 2015 рік, планова сума 

відрахувань до цільового фонду спецфонду міського бюджету від 
розміщення реклами встановлена на рівні 125,9 млн. грн. За вісім місяців 

перераховано вже 92,4 млн. грн, що перевищує планові надходження на 

10,5 млн. 
За січень - серпень 2015 року "Київреклама" 

 

   
  <---   10 Сентября  13 ч 29 м 09 с  ----   Перший   ---> 

   

перерахувала 12,8 млн. грн комунальним підприємствам, таким як 
"Київський метрополітен", "Київпастранс", "Київавтодор".  

Завдяки змінам порядку розподілу коштів, отриманих від реклами на 

транспорті, комунальному підприємству "Київреклама" вдалося залучити 

на розвиток транспортної інфраструктури вже в п"ять разів більше ніж за 
весь 2014 рік. 

План по залученню коштів у частині чистого прибутку дивідендів до 

загального фонду міського бюджету комунального підприємства 
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"Київреклама" за січень - серпень виконала на 122%, що забезпечило 

збільшення дохідної частини на 1,9 млн. грн.  
По факту перераховано майже 11 млн., що складає 35% від загального 

обсягу коштів, що спрямовують до бюджету, увага, 400 комунальних 

підприємств Києва.  
Підприємство активно очищує місто від незаконних рекламних 

засобів.  

Звісно, що, в першу чергу, ми зосередились на таких типах як щити, 
лайтпостери, тумби, банери на фасадах та на дахових конструкціях.  

За січень - серпень демонтовано понад 2 тис. нелегальних конструкцій, 

це на третину більше, ніж за весь 2014 рік. 
Загальна площа прибраних носіїв складає 15 тис. кв. м, це на 5 тис. 

Більше, ніж за аналогічний період минулого року.  

Ми ведемо конструктивний діалог з бізнесом, що вже дає позитивні 
результати. Приведено у відповідність дозвільну документацію до 

фактичної площі 89-ти рекламних конструкцій, що забезпечить щорічно 

додаткових надходжень до міського бюджету на суму 1,4 млн. грн. 
Також за вказаний період шляхом легалізації виведено з тіні 111 носіїв, 

а це додатково 1,7 млн. грн до столичної скарбниці у рік. Сумарне 

збільшення надходжень прямо зараз на початку процесу легалізації - 3,1 
млн. грн.  

Для досягнення ефективного результату ми змінюємо і саме 

підприємство, штат якого вже оновився приблизно на 40%.  

До нашої команди долучаються енергійні, молоді фахівці.  
Вперше за історію підприємства відкрито модернізовану базу 

рекламних конструкцій міста Києва, які... Вперше за історію підприємства, 

вибачте, відкрито модернізовану базу рекламних конструкцій міста Києва, 
яка постійно оновлюється.  

Ми інтегрували нові інструменти в систему моніторингу рекламних 

засобів, а громадськості запропонували додаткові сервіси для комунікації. 
У найближчих планах комунального підприємства - повністю очистити 

місто від незаконних великоформатних наземних конструкцій та 

максимально прибрати носії інших форматів. На четвертий квартал цього 
року це приблизно 100 і 450 одиниць відповідно.  

По закінченню інтенсивного прибирання займемося в поточному 

режимі демонтажем тієї нелегальної реклами, що буде з"являтись, 
 

   

  <---   10 Сентября  13 ч 32 м 09 с  ----   Перший   ---> 
   

та продовжимо працювати над приведенням існуючих засобів у 

відповідність до дозвільної документації. 

Звісно, не полишимо питання, що потребують вирішення на 
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законодавчому рівні. Саме тут нам дуже важлива і ваша підтримка. 

Дякую за увагу! 
(Оплески). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, дякуємо! 

Запитання, товариство, записались. Починаємо.  
Будь ласка, Маляревич Олесь, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Маляревич О.В.: Наталія, дякую за вашу доповідь! Дякую за 

спілкування, яке у фейсбуці відбувається майже цілодобово.  
І хочу сказати. От ви сказали про ...(нерозбірливо) комісії, які 

ставляють ...(нерозбірливо). 

Резніков О.Ю.: Пане Олесь! Пане Олесь, хвилиночку, зупиніться! 
Ще раз наголошую! Для того, щоб вас почули, і це інших депутатів 

стосується, не бійтесь, мікрофон не кусається, током не б"є поки що, тому 

ближче до нього, і тоді вас буде чути.  
Дякую! 

Маляревич О.В.: Кажу про Русанівку, яку представляє... 

Резніков О.Ю.: Ближче! 
Маляревич О.В.: Куди ж ближче? Все, сів нормально. 

Я вам казав, у нас на Русанівці стоїть бігборд, який поставили за часи 

нашої каденції, який демонтували при Януковичу. Він стоїть навпроти 
пам"ятника Гоголя і навпроти нашої центральної ротонди на Русанівці. 

Його поставили незаконно, поставили вночі, поставили з третьої спроби.  

Тому зокрема ...(нерозбірливо), коли ви спілкуєтесь з компаніями, 

операторами в Києві, які працюють, ви просто скажіть, що так не треба 
робити, щоб вночі там ставили ці бігборди. Якщо хочете легально 

працювати, нехай це з вами погоджують, а ви там погоджуйте з громадою, 

чи якось там зробити офіційно. Дякую! 
Гончарова Н.О.: Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, ви 

хочете ініціювати якийсь певний такий канал взаємозв"язку між громадою 

та операторами через "Київрекламу".  
І перш ніж якісь рекламний засіб встановиться там чи інакше, ви 

хотіли б, щоб оператори чи "Київреклама", мабуть, була модератором цього 

діалогу, дізнавалась думку громади, чи вони не проти. Але ми знаємо, 
Олесе, що вони завжди будуть проти, ніхто з людей не хоче дивитись на ці 

3 на 6, особливо у своїх дворах, під вікнами своїх будівель, у скверах, де 

вони гуляють з дітьми і так далі. Це абсолютно зрозуміло.  
І насправді такий діалог, він призведе до суперечок, до безкінчених 

діалогів і ні до чого іншого.  

В будь-якому випадку нормативно-правові акти можуть регулювати 
питання коректного встановлення рекламних засобів: і щодо їх кількості на 

певних вулицях, і щодо їх форматів у тих чи інших якихось зонах.  

Саме тому в Києві поділено на чотири форматні зони, де дозволяється, 

де обмежується формат певний для того, щоб людям було комфортніше 
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жити.  

Інша справа, в якому вигляді зараз ці нормативно-правові акти існують, 
інша справа, що їх потрібно переглядати і вдосконалювати, і 

модернізовувати. І звичайно, при їх коригуванні 

 
   

  <---   10 Сентября  13 ч 35 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   
чи внесенні коригувань до цих правових актів необхідно враховувати 

думку суспільства.  

Я з вами абсолютно згодна! Для цього можливо можна створити 
якийсь певний чи то форум, чи дебати, але перш ніж любий документ 

приймається, він висвітлюється на наших сайтах. Я зараз говорю не за 

себе, не за комунальне підприємство, а за робочий орган, який опікується 
цими документами, і є, дається певний час, по-моєму, два місяці на 

публічне обговорення. Поки що так! 

Резніков О.Ю.: ... (Нічого не чути, говорить не в мікрофон).  
Бондаренко Володимир, будь ласка! 

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

Те, що реклами в Києві дуже багато - це сьогодні вже не тільки кияни 
знають, а й весь світ. Такої кількості рекламоносіїв, як є в Києві, немає ніде 

в світі, я би сказав: ні в Москві, ні у Варшаві, ніде! Але, от мене цікавить, 

на яких підставах сьогодні електронні засоби реклами розміщені в Києві, 

чи платять вони що-небудь до міського бюджету, ті, які працюють в 
електронному варіанті, не просто носії ті, які є. Це перше питання. 

І друге питання, як регулюються чи яким чином ви впливаєте на мову 

реклами - іноземну мову будь-яку, російську, наприклад, чи є якісь 
можливості стягувати якусь більшу плату з тих, хто розміщає вивіски чи 

самі рекламні щити на мові країни, яка сьогодні з нами воює, чи іншою 

країни не української мови. Будь ласка! 
Гончарова Н.О.: Дякую за запитання! Стосовно носіїв формату, 

світлодіодні екрани, мабуть, ви говорили саме про них, або світлодіодні 

табло, вони входять у перелік наших дозволених у Києві рекламних 
засобів, вони є в переліку згідно з діючими документами, і насправді вони 

сплачують до бюджету, якщо вони встановлені на комунальній землі, на 

комунальній власності. Якщо ж ні - то ні! Якась частина з них на сьогодні 
вже є нелегальна. Закінчилися дозволи, вони підлягають або новому 

оформленню, або демонтажу, чим ми і опікуємося.  

Стосовно мови, ні комунальне підприємство "Київреклама", ні робочий 
орган не можуть втрутитися в сюжет рекламний, тим паче в його мову. 

Мова, ці питання регламентуються Законом України "Про рекламу".  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Колісніченко! Прошу, "Свобода"! 

Колісніченко О.М.: "Свобода", Колісніченко Олександр. 
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Скажіть, будь ласка, ви в виступі своєму згадували про зловживання, 

які були виявлені в КП "Київреклама". Таке питання тоді - поніс хто-небудь 
відповідальність? Відповідальність хтось поніс за ці зловживання, скажіть, 

будь ласка! 

 
   

  <---   10 Сентября  13 ч 38 м 09 с  ----   Перший   ---> 

   
 

Гончарова Н.О.: Ми насправді зараз ще тільки в процесі, ми 

викриваємо ці зловживання, ми заявляємо про них, ми не можемо 
ініціювати зараз, проводити розслідування, тому що це не в нашій 

компетенції. Але, звичайно, що всі факти, які викриваються, ми про них 

повідомляємо і я сподіваюсь, що, звичайно, всі понесуть справедливе 
покарання.  

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гапчук, прошу, "Самопоміч"! 

З зали: (Нічого не чути). 
Гончарова Н.О.: Обов"язково, так. Антикорупційна рада в курсі. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Гапчук, прошу! 

Гапчук М.М.: Дякую! Пані Наталія, дякую за інформацію, яку ви 
надали, дякую за вашу роботу. 

Гончарова Н.О.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону! 

Гапчук М.М.: У мене запитання до стосовно інформації, яку ви мені 
надали в якості відповіді на моє звернення, стосовно виявленої за вісім 

місяців незаконно розміщеної реклами - 6 тис. 800 конструкцій і 

демонтовано за цей час всього лише тисячу 400, якщо я не помиляюсь. 
Тобто більше п"яти тисяч конструкцій, які вами виявлено, не демонтовані.  

Я розумію, що це не від вас залежало, яку кількість ви демонтували, ви 

чекали наказу самого департаменту. 
Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, вже працюючи в цій сфері, 

розумієте, де є слабкі місця. Що потрібно змінити? Що потрібно змінити, в 

яких процедурах, в яких порядках для того, щоб та виявлена вами реклама 
демонтувалась швидше?  

Гончарова Н.О.: Зараз, мабуть, змінити можна тільки те, що я 

зазначила в своїй доповіді, у своїх планах, - це чітко розмежувати 
обов"язки і компетенції між комунальним підприємством і робочим 

органом. Це по-перше. 

По-друге, на сьогодні нормативно-правової бази, існуючи процентів, 
мабуть, на 70, відсотків на 70, достатньо для того, щоб цей механізм 

працював. 

Інша справа, що нехтують існуючими правилами, існуючими законами, 

просто нехтують. 
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Тому якби, вибачте, якби кожен виконував свої обов"язки згідно з 

встановленими нормами, я думаю, що таких протяжок у часі з випуском 
наказів на демонтажі не було б. 

Резніков О.Ю.: Тобто уточнення. Це має департамент видавати вам 

припис на демонтаж?  
Гончарова Н.О.: Саме так. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло, так. Тобто питань до... Я вже накопичив 

питання для протокольного доручення.  
Колеги, прошу під час запитань формувати ідеї для протокольного 

доручення, яке ми тут зразу і озвучимо. Будь ласка, в письмову вигляді, бо 

в мене теж тут уже такі думки є.  
Будь ласка, наступний Бондаренко Дмитро, "Громадянська позиція"! 

Бондаренко Д.С.: Доброго дня! У мене до вас є таке конкретне 

питання.  
Уже більше року не відбувається поновлення Порядку та Концепції 

розміщення зовнішньої реклами в місті Києві. Це найголовніші документи, 

які регулюють процедуру розміщення, встановлення формату конструкції, 
відповідність формату.  

 

   
  <---   10 Сентября  13 ч 41 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   

Зона - це те, що створює найбільші можливості, найбільш сприятливі 

умови для корупції і для невідповідності реально фактично в розміщенні 
конструкцій взагалі до здорового глузду... (нерозбірливо) на сьогоднішній 

день абсолютно... 

Резніков О.Ю.: Дмитро, ближче до мікрофону, ви пропадаєте! 
Бондаренко Д.С.: На сьогоднішній день, я вибачаюсь, абсолютно 

неможливо отримати дозвіл на брандмауери, які ми бачимо дуже багато в 

центральній частині міста, конструкції, які розміщені на кришах будівель і 
так далі. Яка ваша позиція стосовно цього? Бо ми, постійна комісія, якої я 

являюсь на сьогоднішній момент першим заступником голови з реклами, 

рік не може прийняти. 
Резніков О.Ю.: Питання зрозуміле, так? 

Гончарова Н.О.: Так! 

Резніков О.Ю.: Будь ласка! 
Гончарова Н.О.: Ви цікавитесь саме моєю позицією особистою, 

персональна позиція. Стосовно існуючих документів, я з вами абсолютно 

згодна, тобто ті порядок і концепція, які зараз існують, які зараз повністю 
регулюють питання реклами в місті, вони недосконалі. Більше того, вони 

не просто недосконалі, а вони містять купу пунктів, які можуть 

трактуватись двозначно. Вони виключили або залишили поза своїми 

межами, поза межами свого класифікатора або навіть форматних зон певні 
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види носіїв, тому вони сьогодні існують поза нормами, а це також є 

підгрунтям для зловживань, звичайно.  
Тому я, як абсолютно небайдужа особа до того, щоб порядок у Києві 

на вулицях такі навівся, я особисто вважаю, що прийняття пакету змін чи 

напрацювань до існуючих порядку та концепції конче необхідно, конче 
обов"язково, і найближчим часом. І такі формати, які ви перечислили, це 

брандмауери, які мають право на існування, вони звичайно, якщо 

конкретно зупинитись на них, вони можливі і попередньо наша думка була, 
що вони можливі навіть і в центральній частині міста, мабуть, тільки за 

виключенням залишається нульова зона, на будівельних майданчиках або 

на фасадах тих будівель, які є під реконструкцією. І так само, як і можна 
встановити чіткий регламент для надахових конструкцій, які мають право 

на існування в центральній частині міста, як іміджеві. 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Андрєєв, колега, прошу! 
Андрєєв А.С.: Шановна пані Наталія! Я тут. 

Гончарова Н.О.: Дякую! 

Андрєєв А.С.: Величезне, величезне дякую вам за вашу роботу! Я 
прекрасно розумію, наскільки ваша робота складна. І величезне спасибі 

вам за ваш звіт, він дуже грунтовний! І, шановні колеги, судячи з цього, я 

вам хочу сказати, що процес впорядкування зовнішньої реклами в місті 
Києві, я думаю, буде все в порядку, оскільки керівником підприємства КП 

"Київреклама" є така 

 

   
  <---   10 Сентября  13 ч 44 м 09 с  ----   Перший   ---> 

   

розумна та чарівна жінка.  
Велике вам дякую! 

Гончарова Н.О.: Дякую! 

Резніков О.Ю.: Питання не прозвучало, це вже обговорення. 
Будь ласка, Назарова Рена, прошу, "УДАР-Солідарність"! 

Назарова Р.Р.: Звісно, я би хотіла, як і мої колеги, зробити комплімент 

чарівній жінці, я це роблю.  
Пані Наталю, маю до вас конкретні два запитання.  

Одне з них, це взагалі не секрет, що Київ сьогодні втрачає мільйони 

гривень від розміщення несанкціонованої реклами. Особливо мене 
"тішить" (в лапках) знову ж таки центр Києва.  

Конкретний приклад у чому полягає. Вулиця Хрещатик, 5. Давно 

відоме всім, я вже неодноразово зверталась і до заступників голови КМДА, 
і, напевно, до вас так само. Там розміщена реклама, тобто баннер, панно, 

величезних розмірів, його неможливо не помітити, в спортклубу "Преміум 

...(нерозбірливо). Нічого особисто до спорт-клубу абсолютно не має.  

Але яким чином, це перша форматна зона, є відповідне якби зонування 
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знову ж таки, є відповідні норми, який метраж можна розміщувати, який - 

ні. Мені відповіли принаймні, що він буде демонтований. Але що я 
спостерігаю? Три місяці пройшло, відбулася лише зміна сюжету.  

Я би просила вас особисто взяти під контроль цей об"єкт рекламного 

носія ...(відключений мікрофон). 
Резніков О.Ю.: Прокоментуйте, будь ласка! 

Гончарова Н.О.: Дякую за запитання! 

Всі носії, які є незаконними, незалежно від того, де вони знаходяться, 
подаються нашим підприємством актами, у вигляді актів обстежень, 

...(нерозбірливо) звітами до Департаменту містобудування та архітектури.  

Інша справа, що потім починається довгий процес, за який вже я не 
несу відповідальності, я його не контролюю, я його не регулюю. 

Виписується вимога до особи, яка цей баннер розмістила, потім 

формується наказ на демонтаж. Ми його отримуємо, ми знімаємо, його 
розміщують за кілька днів знову.  

Демонтаж такого величезного полотна дуже дорого обходиться 

підприємству.  
Виїжджати туди принаймні двічі на місяць - це дуже дорого, дуже. Ми 

тоді зупинимо нашу роботу і будемо чекати, коли ж у нас з"являться кошти 

на щити і решту хламу, який заполонив Київ. 
Але насправді акти подаються, ми звіти пишемо, і про кожен 

незаконний метр реклами в місті подається до робочого органу.  

Стосовно, може, маркування, ви кажете, я не знаю, що там за табличка, 

я не думаю, що там маркування. На маркуванні має бути обов"язково чітко 
вказані дозвіл, номер дозволу, так, і термін його дії. Там, я впевнена, що 

цього немає. 

З зали: (Нічого не чути). 
Гончарова Н.О.: Ви знаєте... 

Резніков О.Ю.: Дівчата, рухаємось далі.  

Гончарова Н.О.: Я скажу про гроші. Це дуже важливо.  
З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Єскіна Олена! 

Гончарова Н.О.: Я скажу про гроші, це дуже важливо.  
Якраз з цього, не важливо чи з цього, чи ні, але цей об"єкт не 

 

 
 <---   10 Сентября  13 ч 47 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   

є комунальним, відповідно бюджет не втрачає грошей. Але не важливо, 

він все одно має бути оформлений, він повинен бути законний. Дякую! 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Олена Єскіна, прошу! 

Єскіна О.О.: Пані Наталія! У нас останнім часом з"явилася в Києві 

така собі креативна реклама розміром на цілі фасади будинків, коли вони 
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розмальовуються, а потім дивним чином з"являється логотип комерційної 

компанії. Така реклама, вона працює навіть ефективніше для рекламіста, 
але за неї жодних коштів до бюджету не сплачується.  

На мою вимогу в Шевченківському районі по вулиці Артема зусиллями 

голови Шевченківського району було демонтовано, стерто логотип такий, 
але на Великій Васильківській, там є логотип певного банку, розміщений 

на фасаді будівлі.  

Скажіть, будь ласка, що ви особисто робите як керівник підприємства 
для того, щоб все ж таки відстежувати ось таку комерційну рекламу і 

здійснювати заходи або щодо недопущення подібних заходів, або щодо 

сплати відповідних коштів до бюджету ... (відключений мікрофон). 
Гончарова Н.О.: Я зрозуміла. Дякую! Насправді, як я вже зазначила в 

своїй доповіді, коли я говорила, чітко говорила про ці компетенції і про ці 

права, які покладені на наше підприємство. Ми відслідковуємо ту рекламу, 
яку дозволено в місті Києві, дозволено в рамках класифікатора діючого 

порядку, діючої концепції.  

Граффіті, про який ви говорите, або малюнки ці, вони не включені до 
класифікатора, на жаль. І наше підприємство тут опікуватись цим уже ніяк 

не може. Ми можемо тільки проявити свою громадянську активну позицію, 

принципову, і я не знаю, там, мабуть, закидати власника цього фасаду 
зверненнями і вимогою замалювати той логотип. На жаль, тільки так! 

Я думаю, що необхідно, знову ж таки, це питання не полишити при 

внесенні змін до діючих нормативно-правових актів і внести в 

класифікатор такий підвид. 
Резніков О.Ю.: Будь ласка, Кустова, прошу! 

Кустова В.В.: Спасибо! Мне очень приятно наблюдать нашего нового 

руководителя в эстетически очень красивом виде, и я надеюсь, что вы 
будете тоже поддерживать Киев,  поскольку видно, что вы человек, 

который понимает, как должно быть.  

К чему я? Я к тому, что, в принципе, у нас очень много исторических 
домов. И даже я, будучи членом рабочей группы, иногда мне нужно 

отснять какой-то исторический дом, и я не могу из-за рекламы. Очень бы 

хотелось, чтобы учитывали. Почему? Потому что если мы хотим сделать 
инвестиционно туристически привабливим наше місто, треба так зробити, 

щоб можна було це показати. Дуже буду вдячна! 

 
   

  <---   10 Сентября  13 ч 50 м 09 с  ----   Перший   ---> 

   
Дякую! 

Гончарова Н.О.: Дуже дякую за запитання! 

Стосовно цього я вам скажу, що є, існує такий порядок - при видачі 

дозволу - обов"язково отримати погодження Департаменту культурної 
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спадщини, якщо це об"єкт являється пам"яткою архітектури і так далі.  

І звичайно, що на цих етапах можливо відмовити власникам 
майбутнього чи там бажаючим оформити дозвіл, відмовити йому в 

установленні реклами на такому фасаді.  

З зали: (Нічого не чути). 
Резніков О.Ю.: Вікторія, я перепрошую, ви потім до пані Наталії 

підійдете і всіма своїми ідеями обов"язково поділіться.  

Давайте рухатись далі! 
Михайленко, будь ласка, "УДАР-Солідарність", прошу! 

Михайленко В.О.: Михайленко, фракція "УДАР-Солідарність". 

Нещодавно зі мною відбулась така дуже цікава ситуація, мені написали 
у фейсбуці, на жаль, процитувати не можу, бо телефони треба вимикати, 

пишуть мені: допоможіть разобраться с беспределом, который творит 

начальник КП Наталья Гончарова, она забрала нашу вывеску на 
Красноармейской, помогите хотя бы забрать, придет другой начальник КП, 

ми домовимось з ним за гроші, щоб його повернули, цей напис. 

Пані Наталю, ви робите правильну справу. Якщо депутатам пишуть, 
що не можуть вас підкупити за хабарі, і якщо вивіски, які висіли по 20 

років незаконно, нарешті почали в місті Києві знімати. 

Наснаги вам і в добрий вам путь! Дуже дякую! 
Гончарова Н.О.: Дуже дякую вам! 

(Оплески). 

Резніков О.Ю.: Будь ласка, Странніков Андрій Миколайович! 

Странніков А.М.: Пані Наталія, я би хотів повернутись дещо до 
питання, яке вже озвучував Володимир Дмитрович Бондаренко з приводу 

мовної політики в нашій рекламі на вулицях нашого міста.  

Я прекрасно розумію, всі ми розуміємо, що в 12-му році, коли був 
змінений Закон "Про рекламу", Київ потрошку почав наповнюватись 

вивісками, там, бігбордами, сітілайтами з використанням мов інших, аніж є 

державна мова.  
Звичайно, для того, щоб змінити закон - це достатньо тривалий шлях. 

Але що ми можемо зробити, наприклад, на нашому київському рівні. На 

мою думку, так як це свого часу стимулювалось українське книговидання, - 
встановлювати щось на зразок різної, так би мовити, шкали саме за 

дозволи на використання тих чи інших рекламних засобів залежно від 

використання тієї чи іншої мови.  
І мені здається, Олексій Юрійович, є сенс дати протокольне 

...(відключений мікрофон). 

Резніков О.Ю.: Від фракції включіть Страннікову, будь ласка, 2 
хвилини! Будь ласка! 

Странніков А.М.: Є сенс дати сьогодні протокольне доручення, 

можливо, перше, фінансовому департаменту, бюджетній комісії, яку я 

очолюю, управлінню реклами і КП "Київреклама", щоб опрацювати це 
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питання, щоб ми не тільки українську мову, так би мовити, пропагували в 

нашому місті, але і отримували додаткові надходження в бюджет за 
використання іншої  

  

   
  <---   10 Сентября  13 ч 53 м 09 с  ----   Перший   ---> 

   

мови, окрім державної.  
З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Андрій Миколайович, зрозумів! Зараз спробую 

сформувати. 
Гончарова Н.О.: Це вже втручання в зміст реклами, це все одно вже 

втручання в Закон "Про рекламу", на це потрібні відповідні зміни. 

Резніков О.Ю.: Це на рівні проекту рішення. 
Микола Швирид, будь ласка, прошу! 

З зали: (Нічого не чути). 

Резніков О.Ю.: Андрій Миколайович, будь ласка, якщо можна, 
сформулювати для мене текст, протокольне доручення, щоб його 

правильно, ... кому доручити, що доручити. 

Будь ласка, Микола Швирид! 
Швирид М.В.: Добрий день, пані Наталія!  

Я так розумію, що в нас у плані реклами все прекрасно, у нас велике 

європейське місто, у нас все завішене банерами, стоять великі конструкції 

металеві.  
Резніков О.Ю.: Микола, ближче до мікрофону! 

Швирид М.В.: Так.  

Скажіть, будь ласка, по ваших оцінках, от я як член бюджетної комісії, 
мене цікавить конкретна, хоча б приблизна цифра. По ваших підрахунках, 

які є, надходження до кінця року ви зможете забезпечити в бюджет міста? 

Гончарова Н.О.: Ми точно виконаємо план, 125,9 млн. грн, і я думаю, 
що ми його перевиконаємо. Поки що забігати наперед не буду, якісь цифри 

додаткові казати не буду.  

Резніков О.Ю.: Руслан Андрійко записався. Не бачу. 
Колеги, тоді давайте разом зараз спільно попрацюємо.  

Прозвучало декілька думок, які потребують їх оформлення в 

протокольні доручення.  
Пані Наталія, давайте ще раз уточню. Виходячи з обговорення в залі, 

три ключових проблеми. 

Перша, це департамент, відповідно профільний Департамент 
архітектури та інший, який курує рекламу, не встигає оформити 

продовження дозволів. Так? Тобто їх є більше, ніж ... і вони, люди 

...(нерозбірливо). Таким чином місто не отримує гроші. Це приблизно, я 

так розумію, 822 тис. недоотримує місто тільки тому, що буксує 
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оформлення документів. 

Скільки днів у них по закону? 
Гончарова Н.О.: П"ять днів. 

Резніков О.Ю.: П"ять днів.  

На скільки йде, як правило, затримка?  
Гончарова Н.О.: Затримка на сьогодні накопичилась приблизно на 

семистах документах уже роками. Роками. 

Резніков О.Ю.: Зрозуміло.  
Друге питання, яке підняв колега Гапчук, це те, що на сьогоднішній 

день і Рена Назарова, і всі решта, що ви не можете демонтувати будь-який 

незаконний рекламний носій, якщо у вас немає припису департаменту, а 
департамент цих приписів вам не видає своєчасно. 

Гончарова Н.О.: Не те, щоб своєчасно. Їм не встановлено термін, 

такого терміну не існує. Але тільки по мірі того, як ми отримуємо наказ на 
демонтаж, ми можемо виїжджати і виконувати безпосередньо вже самі 

роботи.  

Враховуючи те, що ми подали там відповідну кількість, а зняли 
набагато менше, так, затримка така, вона відслідковується в цифрах.  

Резніков О.Ю.: Тобто проблема або в процедурі, яку треба змінювати, 

або в самому департаменті стосовно кадрового складу. Зрозуміло. 
І третє, я правильно розумію, що є перелік об"єктів, які мають один 

розмір, а платять за менший розмір відповідно. Це вже порушники якраз, 

учасники ринку.  

Гончарова Н.О.: Так, зловживають цим зараз, як я зазначила 
 

   

  <---   10 Сентября  13 ч 56 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 
   

в своїй доповіді, зловживають обидві сторони, тобто зловживання ці 

виникли через те, що нехтували законами там обидві сторони, і на сьогодні 
такі порушення також виливаються вже в досить суттєві фінансові 

показники.  

Резніков О.Ю.: Зрозуміло. Це близько мільйона чотириста, я так 
розумію? 

Гончарова Н.О.: Да! 

Резніков О.Ю.: Товариство! Я зараз буду формулювати протокольне 
доручення, а ви допомагайте, якщо я щось забуду. 

Є пропозиція така - дати протокольне доручення Департаменту 

відповідному, яким керує Целовальник Сергій Анатолійович, наступне: 
надати вичерпну інформацію щодо причин прострочення термінів розгляду 

заяв власників рекламних засобів про продовження строку дій дозволів на 

розміщення реклами та підготовки проектів відповідних розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) для прийняття 
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відповідних рішень. 

Департаменту, так само Целовальнику, дати пояснення, чому є 
затримка з моменту поданих встановлених фактів порушення, затримка 

видачі приписів на примусовий демонтаж з відповідною статистикою і з 

поясненням по кожному конкретному випадку. 
КП "Київреклама" - провести моніторинг і подати інформацію 

секретарю Київради і в комісію з реклами профільну Київради, і в 

департамент стосовно всіх накладних носіїв, які використовують більшу 
площу, ніж вона передбачена в їх дозволі. Те, що ми 

говоримо...(нерозбірливо), інформація,  що це відповідно порушення з двох 

сторін, і відповідно запропонувати проект рішення. Після отримання цифр 
цього моніторингу разом з комісією профільною по рекламі після 

перевірки опублікувати інформацію в газеті "Хрещатик" про всіх 

порушників ринку, які добровільно не виконують вимоги припису закону.  
Далі, комісії з питань реклами розробити проект рішення разом з 

департаментом профільним та КП "Київреклама" щодо можливості 

внесення змін у процедуру видачі приписів для того, щоб скоротити те, що 
депутат Гапчук говорив, для того, щоб забезпечити реально в разі 

виявлення порушення можливість швидкого демонтажу. Тобто забрати цей 

фактор ... Підказуйте ще що! 
Андрій Миколайович! Включіть мікрофон Страннікову! 

Странніков А.М.: Пропозиція була таким чином...(нерозбірливо).  

Резніков О.Ю.: Ближче до мікрофону! 

Странніков А.М.: Пропозиція звучала таким чином, щоб доручити 
Департаменту фінансів, Департаменту суспільних комунікацій відповідно, 

в розпорядженні якого знаходиться галузь "реклама", КП "Київреклама" та  

 
  

 

   
  <---   10 Сентября  13 ч 59 м 09 с  ----   Седьмой   ---> 

   

постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку опрацювати питання диференційованого підходу до 

видачі дозволів, які базуються на застосування державної та інших мов, які 

використовуються в місті Києві. Приблизно таким чином! 
Резніков О.Ю.: І запропонувати ... 

Странніков А.М.: ... внести відповідні пропозиції! 

Резніков О.Ю.: Да! Додаємо це до протокольного доручення! І 
Володимир Бондаренко так само щось. Будь ласка, включіть мікрофон! 

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

Ми з Андрієм Миколайовичем щойно практично співпали в наших 

пропозиціях. Але я думаю, що там треба додати таке, щоб методи 
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стимулювання використання в рекламі української, державної мови, 

стимулювання використання в рекламі державної мови.  
Резніков О.Ю.: Тобто в проекті передбачити саме стимулювання 

використання державної мови. 

Бондаренко В.Д.: Так! 
Резніков О.Ю.:  Товариство! Тоді з вашої згоди таке протокольне 

доручення ми надаємо і відповідно пані Леся потім оформить і 

направляємо на виконання. 
Пані Наталія, ви зрозуміли, вас так само, знаєте, як ініціатива 

наказуєма. Тобто вам прийдеться тепер попрацювати і дати нам реальний 

перелік всіх порушень, які є, ми вам допоможемо разом з комісією, з 
депутатським корпусом. 

Товариство, я пропоную подякувати доповідачу за доповідь!  

(Оплески).  
І з вашого дозволу оголошую ІІІ сесію УІІ скликання Київради 

...Медалі? У нас не вистачає кворуму для обговорення медалей просто 

реально, тому ми перенесемо. Це єдиний проект рішення, який ми 
перенесемо на наступне засідання. 

Оголошую, увага, сесію, ІІІ сесію УІІ скликання закритою! Прошу 

виконати Державний Гімн України. 
(Звучить Державний Гімн України). 

 

   

  <---   10 Сентября  14 ч 02 м 09 с  ----   Перший   ---> 
   

(Звучить Державний Гімн України). 

Резніков О.Ю.: Слава Україні! 
З зали: Героям слава! 

Резніков О.Ю.: Всім дякую за роботу! Нагадую, завтра Президія о 

14.30, наповнюємо порядок денний на планове на 24-го числа наступне з 
вами засідання, буде відкриватись IV сесія VII скликання Київради.  

Будь ласка, сам прийду і всіх запрошую! 

 
 

 

 

 
 
Стенограма на 78 стор. 

________ В.Вороніна 


