
 
 
 

ÊÈЇÂÑÜÊÀ ÌІÑÜÊÀ ÐÀÄÀ 

VIII ÑÊËÈÊÀÍÍß 

ÏÎÑÒІÉÍÀ ÊÎÌІÑІß ÊÈЇÂÑÜÊÎЇ ÌІÑÜÊÎЇ ÐÀÄÈ Ç ÏÈÒÀÍÜ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ, ÇÂ’ßÇÊÓ ÒÀ ÐÅÊËÀÌÈ 

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

ПРОТОКОЛ № 12/59 
 

засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань транспорту, зв'язку та реклами 

від 18.07.2018  
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                
5-й поверх, каб. 514 (зала засідань) 10:00. 

 

Склад комісії – 9 депутатів Київської міської ради 
 

Присутні – 9 депутатів Київської міської ради, члени постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами 
Окопний О.Ю.              – голова комісії;  
Антоненко П.Д.            – перший заступник голови; 
Галайчук І.В.                – заступник голови; 
Задерейко А.І.              – секретар комісії; 
Харчук С.В.                 – член комісії; 
Борозенець М.І.           – член комісії;  
Мондриївський В.М.   – член комісії; 
Майзель С.П.               – член комісії; 
Сагайдак І.В.                – член комісії. 
 

Запрошені:  
Калініченко Д.Ю.– депутат Київської міської ради; 
Левін В.І. – депутат Київської міської ради; 
Андрєєв А.С. – депутат Київської міської ради; 
Козак В. Р. – в.о. начальника служби автомобільних доріг у Київській області;  
Симонов С.А. – директор Департаменту транспортної інфраструктури; 
Черній В. Д. –директор КП «Центр організації дорожнього руху»; 
Німас О. Я. – в.о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 
Попов В.С. – заступник директора Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій; 
Головченко С.Є. – заступник директора КК «Київавтодор»; 
Лахматов С.Ю. – заступник директора Департаменту земельних ресурсів; 
Смирнов О.Г. – начальник управління з питань реклами; 
Новохацький В.О. – заступник директора КП «ГІОЦ»; 
Ющенко А.М. – представник Управління патрульної поліції у м. Києві; 
Волкова Ю.І. – представник Управління патрульної поліції у м. Києві; 
Бохельова Т.В. – представник Департаменту економіки та інвестицій; 
Кулик І.Ф. – представник ТОВ «Універсальний інформаційний простір»; 
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Максименко А.О. – представник ТОВ «Універсальний інформаційний простір»; 
Петрук В.Б. – громадський активіст, представник ТОВ «А+С України»;  
Марчук Р. П. – автор петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс на 
краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»; 
Прудкий М.О. – представник ПрАТ «Хімексі»; 
Дюжев С.А. – головний спеціаліст «Інститут архітектури та менеджменту»; 
Ліхтер М.Г. – громадський активіст (вул. Ломоносова); 
Мошинська Н.І. – громадський активіст (вул. Ломоносова); 
Агєєва В.О. – громадський активіст; 
Чесноков В.І. – громадський активіст; 
Шафаренко Ж.Ю. – громадський активіст. 

 

Порядок денний: 
 

1. Стратегія розвитку паркувального простору в місті Києві                 
(Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 

 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про 
затвердження Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018 № 08/231-2205/ПР (Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 
 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення 
змін до деяких рішень Київської міської ради щодо правил паркування» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018 № 08/231-2204/ПР (Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 
 

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення 
змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від                 
23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів 
у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 09.07.2018 № 08/231-2203/ПР (Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 
 

5. Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 04.07.2018 № 08/230-1336 щодо проекту 
рішення Київської міської ради «Про проведення інвентаризації ґрунтових 
доріг міста Києва» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 17.05.2018 № 08/231-1655/ПР (Доповідачі: 

М.Борозенець, С.Симонов, О.Густєлєв). 
 

6. Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/230-1368 щодо проекту 
рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою 
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 
року № 1051/1051» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР (Доповідачі: А.Андрєєв, 

О.Смирнов). 
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7. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

викуп та прийняття до комунальної власності міста Києва програмного 
забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка киянина» 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.05.2018 № 08/231-1831/ПР (Доповідачі: В.Левін, Ю.Назаров). 
 

8. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок службі автомобільних доріг у Київській області на 
автодорозі М-06 Київ-Чоп, км 15+668 у Святошинському районі м. Києва для 
розміщення транспортної розв'язки в різних рівнях» (К-33803) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 03.05.2018                 

№ 08/231-1483/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

9. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу приватному акціонерному товариству «Хімексі» земельної ділянки для 
будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на вул. Почайнинській у 
Подільському районі м. Києва» (Д-7871) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 14.05.2018  № 08/231-1561/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

10. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» на                 
вул. Алма-Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018         

№ 08/231-1017/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 
кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Сокіл» на   
10 років договору оренди земельної ділянки від 11.01.2007 №75-6-00317 
площею 2,5649 га для експлуатації та обслуговування індивідуальних гаражів 
на вул. Академіка Туполєва, 3-5 у Святошинському районі м. Києва» (А-23050) 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.10.2017 № 08/17558 (Доповідач В.Дворніков).  
 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПОЛІГРАФКНИГА» на вул. Академіка Туполєва, 17-ж у Святошинському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно-гаражного 
комплексу» (К-32835) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-773/ПР (Доповідач В.Дворніков).  
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 13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з об’єктами сервісного обслуговування на                 
вул. Медовій, 1-г у Солом'янському районі м. Києва» (Д-8188) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 19.10.2017  

№ 08/231-2633/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Автокооператив по 
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Бакинський» 
Шевченківського району м. Києва» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування гаражів (третьої черги автокооперативу) на вул. Бакинській, 35 
у Шевченківському районі м. Києва» (Д-3425) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 14.05.2018 № 08/231-1578/ПР 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Лук’янівець-2» для 
експлуатації та обслуговування гаражів у пров. Делегатському, 11 у 
Шевченківському районі м. Києва» (Д-7728) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1968/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «КОРЧУВАТЕ» договору 
оренди земельної ділянки для розміщення автостоянки з правом послідуючого 
встановлення металевих гаражів на вул. Новопирогівській у Голосіївському 
районі м. Києва» (А-23295) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 21.06.2018 № 08/231-2101/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про продаж 
права оренди на земельну ділянку на земельних торгах (аукціоні) для 
влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на 
перетині вул. Озерної та просп. Оболонського в Оболонському районі                 
м. Києва» (Є-1498) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 20.06.2018 № 08/231-2086/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про продаж 
земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий 
центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та 
ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування 
існуючих будівель і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі                 
м. Києва» (Є-1427) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2201/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
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19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену Михайловичу для будівництва, 
експлуатації та обслуговування складських приміщень та ремонтно-
транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському районі                 
м. Києва» (А-25243) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1960/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВІНЕТТА» для будівництва, експлуатації та обслуговування складських 
приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-А у 
Дніпровському районі м. Києва» (А-25244) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1961/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВІНЕР ТАЙМ» для будівництва, експлуатації та обслуговування складських 
приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-В у 
Дніпровському районі м. Києва»  (А-25245) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1962/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з 
додатковою відповідальністю «РЕНТ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» на вул. Аляб'єва, 3 в 
Оболонському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з адміністративними, 
складськими та виробничими приміщеннями, стоянки технологічного і 
службового автотранспорту» (К-33414) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 31.05.2018 № 08/231-1897/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
 

23. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з додатковою відповідальністю «Київське виробниче 
об'єднання «Медапаратура» на вул. Новозабарській, 20 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель автомайстері (літ.А) та 
матеріального складу (літ.Б)» (К-34008) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 13.06.2018 № 08/231-2043/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков). 
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24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на                 
просп. Голосіївському, 3 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування транспортної інфраструктури (стоянки)» (К-29583) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.12.2017    

№ 08/231-3069/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
громадянці Стрельченко Олені Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації 
індивідуального гаражу на вул. Антоновича, 25 у Голосіївському районі                 
м. Києва» (А-20347) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 28.11.2017 № 08/231-2927/ПР                 

(Доповідач В.Дворніков).  
 

26. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної 
станції на вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва» (Д-7454) 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.06.2018 № 08/231-2130/ПР (Доповідач В.Дворніков). 
 

 

 

 СЛУХАЛИ: 
 Головуючого на засіданні – голову комісії Окопного О.Ю., який оголосив 
порядок денний засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами 18.07.2018 та запропонував прийняти його за 
основу. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти за основу порядок денний засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 
18.07.2018. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.  
 

Питання, винесені на розгляд з голосу:  
 

СЛУХАЛИ: 
Антоненка П.Д. – першого заступника голови постійної комісії, який 

запропонував включити до порядку денного постійної комісії 18.07.2018 
питання про повторний розгляд електронної петиції № 7819 «Провести 
архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної 
розв’язки» вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. 
(відповідно до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних 
петицій) та розглянути його пунктом першим. 
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УХВАЛИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії 18.07.2018  
питання про повторний розгляд електронної петиції № 7819 «Провести 
архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної 
розв’язки» вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. 
(відповідно до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних 
петицій) та розглянути його пунктом першим. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 2,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.    

СЛУХАЛИ: 
Задерейка А.І. – секретаря постійної комісії, який запропонував включити 

до порядку денного постійної комісії 18.07.2018 питання про повторний розгляд 
депутатського звернення депутата Київської міської ради Калініченка Д.Ю. від 
11.06.2018 № 08/219/077-1475 щодо надання права на експлуатацію фіксованих 
місць паркування за адресою: вул. Ломоносова, 8 у Голосіївському районі міста 
Києва та розглянути його в розділі «Різне».  

 

УХВАЛИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії 18.07.2018 
питання про повторний розгляд депутатського звернення депутата Київської 
міської ради Калініченка Д.Ю. від 11.06.2018 № 08/219/077-1475 щодо надання 
права на експлуатацію фіксованих місць паркування за адресою:                 
вул. Ломоносова, 8 у Голосіївському районі міста Києва та розглянути його в 
розділі «Різне».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: 
 Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 
запропонував прийняти порядок денний засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 18.07.2018 в цілому із 
запропонованими пропозиціями. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти порядок денний засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 18.07.2018 в 
цілому із запропонованими пропозиціями. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

Відповідно до статті восьмої Регламенту Київської міської ради    
Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії звернувся до 
депутатів постійної комісії із питанням про наявність у будь-кого реального чи 
потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку 
денного, а також наявність відомостей про конфлікт інтересів у будь-кого з 
колег депутатів.  

 

Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії оголосив, що 
відповідних заяв немає. До постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами такі заяви не надходили.  
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Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

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

повторний розгляд електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний 
конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»                 
вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до       
п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій). 

 

ВИСТУПИЛИ: В.Петрук, С.Симонов, С.Харчук, С.Майзель, 
П.Антоненко, І.Сагайдак, В.Мондриївський, І.Галайчук, О.Окопний. 

 

 УХВАЛИЛИ: підтримати електронну петицію № 7819 «Провести 
архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної 
розв’язки» вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. 
(відповідно до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних 
петицій). 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 6,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення не прийнято.  
 

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

інформації Департаменту транспортної інфраструктури щодо Стратегії 
розвитку паркувального простору в місті Києві. 

 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, О.Німас, С.Лахматов, П.Антоненко, 
С.Харчук, В.Чесноков, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію Департаменту транспортної 

інфраструктури щодо Стратегії розвитку паркувального простору в місті Києві. 
2. Департаменту транспортної інфраструктури підготувати звіт щодо 

відведення земельних ділянок та проведення інвестиційних конкурсів для 
вирішення питання організації послуг паркування на перехоплюючих 
паркувальних майданчиках у місті Києві на одне з наступних засідань постійної 
комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 2,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 Рішення прийнято.  
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження 
Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018       

№ 08/231-2205/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, О.Німас, С.Харчук, С.Майзель, 
П.Антоненко, І.Галайчук, О.Окопний. 



9 
 

 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до розгляду проект рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року                 
№ 22/887 «Про затвердження Концепції розвитку паркувального простору в 
місті Києві» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2205/ПР. 
2. Створити робочу групу щодо опрацювання питань організації та 

розвитку паркувального простору в місті Києві у складі голови постійної комісії 
О.Окопного, першого заступника голови П.Антоненка, заступника голови 
І.Галайчука та члена постійної комісії С.Майзеля. 

3. Членам робочої групи щодо опрацювання питань організації та 
розвитку паркувального простору в місті Києві спільно з Департаментом 
транспортної інфраструктури та КП «Київтранспарксервіс» додатково 
опрацювати зазначений проект рішення та розглянути його на наступному 
засіданні постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.  
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до деяких рішень 
Київської міської ради щодо правил паркування» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018                 

№ 08/231-2204/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти до розгляду проект рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо правил 
паркування» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2204/ПР. 

2. Рекомендувати членам постійної комісії протягом двох тижнів надати 
пропозиції та зауваження щодо проекту рішення Київської міської ради                 
«Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо правил 
паркування» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2204/ПР та повернутися до його розгляду 
по суті після відповідних висновків постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4. 

 Рішення прийнято.  
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5. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до таблиці № 1 до 
додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року 242/5629 
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018                 

№ 08/231-2203/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, О.Німас, С.Харчук, Ж.Шафаренко, 
О.Окопний. 

 

 УХВАЛИЛИ:  
 1. Звернутися до депутатських фракцій Київської міської ради щодо 
розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до таблиці 
№ 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року                 
№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

09.07.2018  № 08/231-2203/ПР . 

 2. Надати на розгляд робочій групі постійної комісії з питань транспорту, 
зв’язку та реклами щодо опрацювання питань організації та розвитку 
паркувального простору в місті Києві пропозиції та зауваження до вказаного 
проекту рішення у табличній формі від кожної депутатської фракції протягом 
двох тижнів. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 
 Рішення прийнято.    

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

правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 04.07.2018 № 08/230-1336 щодо проекту рішення Київської 
міської ради «Про проведення інвентаризації ґрунтових доріг міста Києва» 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

17.05.2018 № 08/231-1655/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: М.Борозенець, С.Майзель, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити правовий висновок управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 04.07.2018 № 08/230-1336  та 
повторно підтримати проект рішення Київської міської ради «Про проведення 
інвентаризації ґрунтових доріг міста Києва» доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 17.05.2018 № 08/231-1655/ПР з 
врахуванням пропозицій, запропонованих суб’єктом подання, а саме: пункт 1 
цього рішення викласти в редакції: «Районним державним адміністраціям в                
м. Києві спільно з Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням провести 
інвентаризацію ґрунтових доріг на території  міста  Києва,  що  належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також таких, що  
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не знаходяться на балансі районних шляхово-експлуатаційних управлінь та 
Комунальної корпорації «Київавтодор» з подальшою передачею їх на баланс 
комунальної корпорації «Київавтодор» в порядку, визначеному чинним 
законодавством України». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

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

правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 09.07.2018 № 08/230-1368 щодо проекту рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року                 
№ 1051/1051» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: А.Андрєєв, С.Смирнов, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити правовий висновок управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/230-1368 та 
повторно  підтримати  проект  рішення  Київської  міської  ради  «Про внесення 
змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.03.2018                 

№ 08/231-749/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
  

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

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про викуп та 
прийняття до комунальної власності міста Києва програмного забезпечення 
інформаційно – телекомунікаційної системи «Картка киянина» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.05.2018                 

№ 08/231-1831/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: В.Левін, В.Новохацький, С.Майзель, І.Галайчук, 
І.Кулик, А.Максименко, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
викуп та прийняття до комунальної власності міста Києва програмного 
забезпечення інформаційно – телекомунікаційної системи «Картка киянина» 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

25.05.2018 № 08/231-1831/ПР з врахуванням пропозиції щодо доповнення цього 
проекту рішення новим пунктом, а саме: «1.6. Погодити договір про                 
прийняття – передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне  
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забезпечення інформаційно – телекомунікаційної системи «Картка киянина» з 
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально – 
економічного розвитку та постійною комісією Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами.». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.  
 

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

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок службі автомобільних доріг у Київській області на автодорозі М-06 
Київ-Чоп, км 15+668 у Святошинському районі м. Києва для розміщення 
транспортної розв'язки в різних рівнях» (К-33803) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 03.05.2018                 

№ 08/231-1483/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: В.Козак, С.Майзель, П.Антоненко, А.Задерейко, 
В.Мондрійвський, А.Ющенко, В.Черній, С.Дюжев, В.Агєєва, О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок службі автомобільних доріг у Київській області на автодорозі М-06 
Київ-Чоп, км 15+668 у Святошинському районі м. Києва для розміщення 
транспортної розв'язки в різних рівнях» (К-33803) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 03.05.2018                 

№ 08/231-1483/ПР. 
2. Звернутися до постійної комісій Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування з пропозицією щодо 
доповнення цього проекту рішення окремим пунктом, а саме: «Встановити 
світлофорний об’єкт на час будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях 
на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп, км 15+668 у Святошинському районі                 
м. Києва.». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛОСЬ» - 3,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення не прийнято.  
 

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

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
приватному акціонерному товариству «Хімексі» земельної ділянки для 
будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на вул. Почайнинській у 
Подільському районі м. Києва» (Д-7871) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 14.05.2018  № 08/231-1561/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, М.Прудкий, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

передачу приватному акціонерному товариству «Хімексі» земельної ділянки 
для будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на вул. Почайнинській 
у Подільському районі м. Києва» (Д-7871) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 14.05.2018 № 08/231-1561/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 Задерейка А.І. – секретаря постійної комісії, який запропонував перенести 
розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське міжгалузеве 
підприємство промислового залізничного транспорту» на вул. Алма-Атинській, 
37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018 № 08/231-1017/ПР на 
наступне засідання постійної комісії. 
  

 УХВАЛИЛИ: перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  приватному  акціонерному  товариству  «Київ-Дніпровське  
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» на          
Алма-Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту» (К-31732) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018 

№ 08/231-1017/ПР на наступне засідання постійної комісії. 
 

\ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення кооперативу по 
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Сокіл» на 10 років 
договору оренди земельної ділянки від 11.01.2007 №75-6-00317 площею 2,5649 
га для експлуатації та обслуговування індивідуальних гаражів на                 
вул. Академіка Туполєва, 3-5 у Святошинському районі м. Києва» (А-23050) 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

12.10.2017 № 08/17558. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, А.Задерейко, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ: підтримати проект висновку постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування до 
кадастрової справи А-23050 «Про поновлення кооперативу по будівництву та 
експлуатації індивідуальних гаражів «Сокіл» на 10 років договору оренди 
земельної ділянки від 11.01.2007 №75-6-00317 площею 2,5649 га для 
експлуатації та обслуговування індивідуальних гаражів на вул. Академіка 
Туполєва, 3-5 у Святошинському районі м. Києва» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.10.2017 № 08/17558. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято. 
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛІГРАФКНИГА» на вул. Академіка 
Туполєва, 17-ж у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування адміністративно-гаражного комплексу» (К-32835) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.03.2018 

№ 08/231-773/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПОЛІГРАФКНИГА» на вул. Академіка Туполєва, 17-ж у Святошинському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно-гаражного 
комплексу» (К-32835) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-773/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 8,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення не прийнято.  
 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПОЛІГРАФКНИГА» на вул. Академіка Туполєва, 17-ж у Святошинському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно-гаражного 
комплексу» (К-32835) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-773/ПР у зв'язку з тим, що 
під'їзд до земельної ділянки великовагового транспорту здійснюється через 
багатоповерхову житлову забудову. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
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 13. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про проекту 
рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у Солом'янському 
районі м. Києва» (Д-8188) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 19.10.2017 № 08/231-2633/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 
передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                 
«ЛЕНДЕР ГРУП» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправної станції з об’єктами сервісного обслуговування на 
вул. Медовій, 1-г у Солом'янському районі м. Києва» (Д-8188) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 

№ 08/231-2633/ПР враховуючи зауваження, викладені в правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 
06.03.2018 № 08/230-478. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
Борозенця М.І. – члена постійної комісії, який запропонував повернутися 

до розгляду електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс на 
краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки» вх № 08/КО-2480 
від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до п. 5.5 Положення 
про порядок подання та розгляду електронних петицій). 

 

УХВАЛИЛИ: повернутися до розгляду електронної петиції № 7819 
«Провести архітектурний конкурс на краще проектне рішення                 
Шулявської транспортної розв’язки» вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018,                 
автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до п. 5.5 Положення про порядок 
подання та розгляду електронних петицій). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 3,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

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

повторний розгляд електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний 
конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»                 
вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно                 
до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій). 
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ВИСТУПИЛИ: М.Борозенець, С.Майзель, І.Галайчук, С.Харчук, 

І.Сагайдак, О.Окопний. 
 

 УХВАЛИЛИ: підтримати електронну петицію № 7819 «Провести 
архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної 
розв’язки» вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. 
(відповідно до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних 
петицій). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 5,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 Рішення не прийнято.  
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 
обслуговуючому кооперативу «Автокооператив по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів «Бакинський» Шевченківського району м. Києва» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів (третьої черги 
автокооперативу) на вул. Бакинській, 35 у Шевченківському районі м. Києва»             
(Д-3425) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 14.05.2018 № 08/231-1578/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 
передачу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Автокооператив по 
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Бакинський» 
Шевченківського району м. Києва» для будівництва, експлуатації та 
обслуговування гаражів (третьої черги автокооперативу) на вул. Бакинській, 35 
у Шевченківському районі м. Києва» (Д-3425) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 14.05.2018 № 08/231-1578/ПР у 
зв'язку з використанням частини земельної ділянки для здійснення 
підприємницької діяльності.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 
 Рішення прийнято.  

 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 
гаражно-будівельному кооперативу «Лук’янівець-2» для експлуатації та 
обслуговування гаражів у пров. Делегатському, 11 у Шевченківському районі 
м. Києва» (Д-7728) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1968/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, А.Задерейко, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ: відхилити проект рішення Київської міської ради «Про 
передачу земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Лук’янівець-
2» для експлуатації та обслуговування гаражів у пров. Делегатському, 11 у 
Шевченківському районі м. Києва» (Д-7728) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 06.06.2018 № 08/231-1968/ПР у 
зв'язку з використанням частини земельної ділянки для здійснення 
підприємницької діяльності.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 2,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 
 Рішення прийнято.  

 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення                 
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «КОРЧУВАТЕ» договору 
оренди земельної ділянки для розміщення автостоянки з правом послідуючого 
встановлення металевих гаражів на вул. Новопирогівській у Голосіївському 
районі м. Києва» (А-23295) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 21.06.2018 № 08/231-2101/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Лахматов, І.Галайчук, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
поновлення ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «КОРЧУВАТЕ» 
договору оренди земельної ділянки для розміщення автостоянки з правом 
послідуючого встановлення металевих гаражів на вул. Новопирогівській у 
Голосіївському районі м. Києва» (А-23295) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 21.06.2018 № 08/231-2101/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 
 Рішення прийнято.  
 

СЛУХАЛИ: 
Задерейка А.І. – секретаря постійної комісії, який запропонував змінити 

черговість розгляду питань порядку денного та розглянути наступним питання 
про повторний розгляд депутатського звернення депутата Київської міської 
ради Калініченка Д.Ю. від 11.06.2018 № 08/219/077-1475 щодо надання права 
на експлуатацію фіксованих місць паркування за адресою: вул. Ломоносова, 8 у 
Голосіївському районі міста Києва.  

 

УХВАЛИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути наступним питання про повторний розгляд депутатського звернення 
депутата Київської міської ради Калініченка Д.Ю. від 11.06.2018                 
№ 08/219/077-1475 щодо надання права на експлуатацію фіксованих місць 
паркування за адресою: вул. Ломоносова, 8 у Голосіївському районі                 
міста Києва.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.  
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 18. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

депутатського звернення депутата Київської міської ради Калініченка Д.Ю. від 
11.06.2018 № 08/219/077-1475 щодо надання права на експлуатацію фіксованих 
місць паркування за адресою: вул. Ломоносова, 8 у Голосіївському районі          
міста Києва.  

 

ВИСТУПИЛИ: П.Антоненко, А.Задерейко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: робочій групі постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв’язку та реклами щодо опрацювання питань організації та 
розвитку паркувального простору в місті Києві розглянути пропозицію депутата 
Київської міської ради Калініченка Д.Ю. стосовно надання права на 
експлуатацію фіксованих місць паркування за адресою: вул. Ломоносова, 8 у 
Голосіївському районі міста Києва для прийняття подальших рішень про 
внесення змін у таблицю № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 
зборів у м. Києві».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  
  

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

перенесення розгляду питань порядку денного засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 18.07.2018, що 
залишилися нерозглянутими, в повному обсязі на наступне засідання комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд питань порядку денного засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та 
реклами 18.07.2018, що залишилися нерозглянутими, в повному обсязі на 
наступне засідання комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  
 

 
 
 

 
Голова комісії                  О.Окопний  
 
 
Секретар комісії                                                              А.Задерейко 


