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Протокол № 14/74
чергового засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань культури, туризму та інформаційної політики (Комісії)
від 20.07.2018
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн.1017 (10-й поверх), початок засідання – 12.00.
Склад Комісії: 5 депутатів Київської міської ради.
Присутні: 4депутатів Київської міської ради, членів комісії:
Муха Вікторія Вячеславівна – голова Комісії, головуюча (відсутня під час
голосування за питання №3, №4);
Бенюк Богдан Михайлович – заступник голови Комісії;
Поживанов Олександр Михайлович – секретар Комісії;
Березницька Людмила Іванівна– член Комісії.
Відсутні:1 депутат:
Таранов Андрій Володимирович – член Комісії.
Запрошені та присутні:
Гусовський Сергій Михайлович - депутат Київської міської ради;
Омельченко Олександр Олександрович–депутат Київської міської ради;
Шаповал Анатолій Анатолійович - депутат Київської міської ради;
Ващенко Олена Юріївна – начальник відділу Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
Никоряк Олександр Дмитрович - заступник директора- начальник
управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної

спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Черненко Ірина Іванівна – юрист Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Мірошніченко Ларіон Євгенович – завідувач відділом Київського науковометодичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій;
Шибанов Ярослав Миколайович – начальник відділу з суспільно-політичних
питань управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),секретар комісії з питань найменувань;
Дзема Юрій Андрійович – заступник начальника управління Департаменту
земельних ресурсіввиконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
Бугрим Дмитро Петрович – начальник відділу супроводження інвестиційних
проектів Департаменту економіки та інвестиційвиконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Божкова Тетяна Вікторівна – заступник начальника управління з питань
інвестиційної та зовнішньоекономічної політики Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
Шибанов Ярослав Миколайович – начальник відділу з суспільно-політичних
питань управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), секретар комісії з питань
найменувань;
Шалюта Олег Федорович – начальник відділу Департаменту комунальної
власності м. Києва виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Дюжев Сергій Андрійович – головний спеціаліст Інституту архітектурного
менеджменту Київського національного університету будівництва та архітектури;
Олійник Валерій Миколайович – представник Товариства з обмеженою
відповідальністю «Хенсфорд Україна»;
Сауляк Артем Олександрович – генеральний директор «Центрального парку
культури та відпочинку м. Києва»;
Товстоног Олександр Олександрович – директор «Парку культури та
відпочинку «Перемога»;
Бобровська Олена Миколаївна – директор «Парку культури та відпочинку
«Партизанська слава»;
Бородіна Аліна Олександрівна – директор Голосіївського «Парку культури та
відпочинку ім. М. Рильського»;
Сєрікова Леся Олександрівна – директор комунального закладу «Парк
культури та відпочинку «Гідропарк»;
Гулій Ярослав Юрійович – представник громадської спілки «Музичний
Батальйон»;

Михайленко Петро Володимирович – заступник Всеукраїнської громадської
організації «КУПР»,член ініціативної групи «Музей на Поштовій»;
Білецький Віталій - перший заступник голови правління Громадської
організації «Громада Андріївський узвіз», член ініціативної групи «Музей на
Поштовій»;
Гончаренко Ганна – керівник Громадської організації «Почайна», член
ініціативної групи «Музей на Поштовій»;
Глухов Олександр Дмитрович – помічник народного депутата України
Бригинця О.М.;
Чиляєва Ірина Анатоліївна – помічник народного депутата України Новак
Н.В.;
Медведько Станіслав Юрійович - помічник народного депутата України
Новак Н.В.;
Яговенко Іван Олегович – помічник-консультант депутата Київської міської
ради Гусовського С.М.;
Портнова Єлизавета Олександрівна – член Національної спілки художників
України;
Кириченко Андрій Геннадійович – членНаціональної спілки художників
України;
Грідіна-Бут Катерина Олександрівна – директор магазину «Fotovramke»;
Новроцький Олександр – спеціальний кореспондент радіостанції «Голос
Столиці»;
Синюченко Наталія Аркадіївна – головний спеціаліст управління
забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради, забезпечує
діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики;
Ігнатенко Тетяна Іванівна – заступник начальника управління забезпечення
діяльності постійних комісій, забезпечує діяльність постійної комісії Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Порядок денний.
1.
Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок
подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови Київської
міської державної адміністрації відповідального за реалізацію плану заходів,
спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній
петиції від 03.05.2018 №08/КО-2204 (п) «Надати земельній ділянці на розі
Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької
опери, Героя України Василя Сліпака.» (автор: Романенко Євген Ігорович).
2.
Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
організаційно-правові заходи щодо створення скверу на Андріївському узвозі, 33/6
у Подільському районі міста Києва».
(подання Київського міського голови В. Кличка, доручення заступника міського головисекретаря Київської міської ради В. Прокопіва від 02.07.2018 № 08/231-2164/ПР).

3.
площу».

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про Поштову

(подання депутата Київської міської ради А. Шаповала, доручення заступника міського
голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від 26.06.2018 № 08/231-2159/ПР).

4.
Розглядпроектурішення Київської міської ради«Про припинення
інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 17.04.2013 року «Про будівництво
об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу
на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту
«Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському
районі».
(подання депутата Київської міської ради, голови депутатської фракції «Об’єднання
«Самопоміч»у Київській міській раді» С. Гусовського; депутата Київської міської ради, голови
депутатської фракції «Єдність» у Київській міській раді О. Омельченка; депутата Київської
міської ради, голови депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у
Київській міській радіВ. Бондаренка; доручення заступника міського голови-секретаря
Київської міської ради В. Прокопіва від 25.06.2018 № 08/231-2129/ПР).

5.
Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в
оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва»(члену Національної спілки художників
України Портновій Єлизаветі Олександрівні на просп. Академіка Глушкова, 10
ЛІТ.1В, площею 250,40 кв. м (50,0 кв. м – 1%, 200,4 кв.м – 3%), для розміщення
творчої майстерні художника, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності, на 2 роки 364 дні)
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва,
доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від
04.07.2018 № 08/231-2182/ПР).

6.
Розгляд колективного звернення комунальних закладів - парків
культури та відпочинку міста Києва на адресу Комісії з пропозиціями щодо
доопрацювання проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження
порядку розміщення пересувних атракціонів на території міста Києва».
7. Різне.
СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу, яка відповідно до ст.ст. 3-6 Регламенту
Київської міської ради звернулася до депутатів Комісії з пропозицією заявити про
наявність реального чи потенціального конфлікту інтересів.
Заяв не надійшло.
СЛУХАЛИ: Муху В.В., головуючу, щодо наявності у депутатів Комісії
пропозицій про доповнення чи зняття питань з порядку денного засідання Комісії
від 20.07.2018 року.
Пропозицій не надійшло.
ВИРІШИЛИ: прийняти в цілому порядок денний із 6 (шести) питань
засідання Комісії від 20.07.2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0 , «утрималось»- 0,«не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Поживанова О.М., Омельченка О.О. щодо зміни черговості
розгляду питань№3 та №4.
ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., головуюча, яка запропонувалаоб’єднати розгляд
питань №3 та №4, голосування із зазначених питань проводити окремо.
ВИРІШИЛИ: змінити черговість розгляду питань №3 та №4, об’єднати
розглядпитань №3 та №4, голосування із зазначених питань проводити окремо.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0 , «утрималось»- 0,«не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:
1.
Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок
подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови Київської
міської державної адміністрації відповідального за реалізацію плану заходів,
спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній
петиції від 03.05.2018 №08/КО-2204 (п) «Надати земельній ділянці на розі
Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької
опери, Героя України Василя Сліпака.» (автор: Романенко Євген Ігорович).
СЛУХАЛИ: Дзему Ю.А., який проінформував про те, що зазначена земельна
ділянка свого часу була відведена ТОВ «ФІРМА «СУЛА». Наразі підготовлений
відповідний проект рішення Київради «Про організаційно-правові заходи щодо
створення скверу на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста
Києва», яким передбачено запропонувати зазначеній юридичній особі розірвати
договір оренди вказаної земельної ділянки з метою використання цієї земельної
ділянки для розміщення майданчику відпочинку –скверу та провести відповідні
переговори.
ВИСТУПИЛИ: Бенюк Б.М., Муха В.В.
Муха В.В. зазначила, що на сьогоднішній день не затверджений план заходів,
спрямований на реалізацію петиції, проте проект рішення Київради за поданням
Київського міського голови В. Кличка «Про організаційно-правові заходи щодо
створення скверу на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста
Києва» врегульовує питання, порушені у зазначеній петиції. Нагадала, що Комісія
підтримала дану петицію за умови вирішення майнових питань з фактичним
землекористувачем, зміни цільового призначення земельної ділянки, а також
дотримання процедури щодо присвоєння власних імен об’єктам міського
підпорядкування.
ВИРІШИЛИ: інформацію щодо плану заходів, спрямованих на реалізацію
питань, порушених у підтриманій електронній петиції від 03.05.2018 №08/КО2204 (п) «Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів
Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя
Сліпака», взяти до відома.

