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Протокол № 12/72 

чергового засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань культури, туризму та інформаційної політики (Комісії) 

 
від 19.06.2018 

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

кімн.1017 (10-й поверх), початок засідання – 15.00. 

 

Склад Комісії: 5 депутатів Київської міської ради. 

 

Присутні: 3 депутатів Київської міської ради, члени комісії: 
Муха Вікторія Вячеславівна – голова Комісії, головуюча; 

Бенюк Богдан Михайлович – заступник голови Комісії, секретар засідання    

Комісії 19.06.2018. 

Таранов Андрій Володимирович – член Комісії. 

 

Відсутні: 2 депутатів: 

Поживанов Олександр Михайлович – секретар Комісії; 

Березницька Людмила Іванівна– член Комісії. 

 

Запрошені та присутні: 
Пинзеник Олеся Олександрівна – депутат Київської міської ради; 

Странніков Андрій Миколайович – депутат Київської міської ради; 
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); 

Азатьян Вартан Олександрович – виконуючий обов’язки заступника 

начальника відділу інспекції  державного контролю об’єктів культурної спадщини 

та археологічного нагляду   Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);  



Києві» (автор Фінберг А.Л.). 

 

3. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови Київської 

міської державної адміністрації відповідального за розробку та реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції від 24.07.2017 №08/КО-7363(п) «Просимо врятувати безцінні історичні 

артефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі!» (автор: Галімов А.А.). 

 

4. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

земельної ділянки театрально-видовищному закладу культури «Київський 

академічний Молодий театр» для експлуатації та обслуговування будівлі театру 

на вул. Прорізній, 17 у Шевченківському районі м. Києва» (Д-7109) 
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка, 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від  

24.05.2018 № 08/231-1800/ПР). 

 

5. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Андріївський узвіз, 32» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будинку з об’єктами 

соціальної інфраструктури на Андріївському узвозі, 32  у Подільському районі м. 

Києва» Д-8525 (Витяг з протоколу № 12/74 засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування  від 

15.05.2018) 
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка, 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від 

16.04.2018 № 08/231-1256/ПР). 

 

6. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу у 

безоплатне користування (позичку) релігійній організації «Релігійна громада 

Святого Миколи Притиска парафії Української православної церкви Київського 

патріархату у Подільському районі м. Києва» будинку на вул. Хорива, 5, літ «А» 
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва, 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від  

11.06.2018 № 08/231-1987/ПР). 

 

7. Розгляд проекту рішення Київської міської ради«Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» (члену НСХУ Рибченко Олесі Григорівні на 

вул. Бульварно-Кудрявській, 45 літ. А у Шевченківському районі) 
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва, 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від  

23.05.2018 № 08/231-1766/ПР). 

 

8. Розгляд депутатського звернення депутата Київської міської ради 

Пинзеник О.О. на адресу Комісії щодо звернення громадського активіста Дядюка 

О.В. з проханням посприяти у припиненні порушення пам’ятко-охоронного 

законодавства та збереженні історичного середовища столиці, а саме: унікального 



Звернувся з проханням посприяти у вирішенні питання щодо фінансування 

Програми у повному обсязі. 

ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., Бенюк Б. М., Таранов А. В., Станков О.В. 

Муха В.В. запропонувала провести робочу нараду з профільним 

заступником голови Київської міської державної адміністрації Резніковим О.Ю. за 

участі Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з метою обговорення та визначення 

шляхів щодо вирішення питання належного фінансування Програми.  

Бенюк Б.М. звернувся до Управління з проханням надати на черговому 

засіданні Комісії інформацію  про результати проведення у місті Києві Фіналу Ліги 

чемпіонів УЕФА. 

Таранов А. В. порушив питання щодо туристичної картки «Kyiv Pass». 

Управління інформувало про те, що на різноманітних туристичних заходах, які 

проходили за межами Києва, у ТІЦах, що знаходяться при в’їзді до аеропортів 

«Бориспіль» та «Жуляни» розповсюджено близько 50 000 буклетів, значні кошти 

у виготовлення карток та буклетів вкладаються бізнесовими структурами. 

Муха В. В. звернула увагу на необхідність удосконалення додатку Кyiv City 

Guide та інформації, що міститься в буклетах, зокрема інформацією про 

безкоштовні туристичні маршрути, визначні місця міста в цілому та комунальні 

заклади культури. 

Таранов А. В. звернув увагу на необхідність покращення якості перекладу 

тексту в буклеті англійською мовою. 

Бенюк Б. М. вніс пропозицію щодо зазначення у буклетах, мобільному 

додатку  інформації про діяльність  театрів. 

ВИРІШИЛИ: - звіт Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання 

у І кварталі 2018 року завдань і заходів Міської цільової програми розвитку 

туризму в місті Києві на 2016-2018 роки взяти до відома. 

- провести робочу нараду з профільним заступником голови  

Київської міської державної адміністрації Резніковим О.Ю. за участі Управління 

туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою обговорення та 

визначення шляхів щодо вирішення питання фінансування Міської цільової 

програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Розгляд питання перенесено на наступне засідання Комісії (на 

прохання автора підтриманої електронної петиції Фінберга А.Л.). 

 

3. Заслуховування (відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій) інформації заступника голови Київської 

міської державної адміністрації відповідального за розробку та реалізацію плану 

заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній 

петиції від 24.07.2017 №08/КО-7363(п) «Просимо врятувати безцінні історичні 



артефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі!» (автор: Галімов А.А.). 

СЛУХАЛИ: Никоряка О.Д., який проінформував, що стан справ з 

вирішенням питань, порушених у петиції, з часу попереднього заслуховування на 

засіданні Комісії, не змінився. Одним з пунктів Плану заходів передбачено 

створення постійно діючої робочої групи за участю автора петиції, представників 

громадськості, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Інституту археології Національної академії наук 

України, Міністерства культури України. На виконання вказаного пункту органом 

охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) були напрацьовані пропозиції щодо 

оновленого кількісного складу робочої групи та подані до Міністерства культури 

України на затвердження. Однак, вказана робоча група в оновленому складі 

жодного засідання не проводила. 

Жодні будівельні чи археологічні роботи на земельній ділянці, де 

розміщуються історичні знахідки, не проводяться – зупинені приписом органу 

охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Виконання наступних пунктів Плану 

заходів не можливе допоки не вирішено питання з реалізацією альтернативного 

проекту укріплення Поштової площі. 

ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., Станков О.В., Хоматова Н.М. 

ВИРІШИЛИ: - інформацію заступника голови Київської міської державної 

адміністрації відповідального за розробку та реалізацію плану заходів, 

спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції 

від 24.07.2017 №08/КО-7363(п) «Просимо врятувати безцінні історичні артефакти 

та археологічні розкопки на Поштовій площі!» (автор: Галімов А.А.) взяти до 

відома. 

- Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з’ясувати та надати на 

адресу Комісії інформацію про музей «Монетний двір», який за інформацією 

Станкова О.В., раніше розміщувався на Поштовій площі. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

4. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

земельної ділянки театрально-видовищному закладу культури «Київський 

академічний Молодий театр» для експлуатації та обслуговування будівлі театру 

на вул. Прорізній, 17 у Шевченківському районі м. Києва» (Д-7109). 
(подання заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка, 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від  

24.05.2018 № 08/231-1800/ПР). 

СЛУХАЛИ: Муху В. В. про проект рішення Київської міської ради «Про 

надання земельної ділянки театрально-видовищному закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр» для експлуатації та обслуговування 

будівлі театру на вул. Прорізній, 17 у Шевченківському районі м. Києва». 

ВИСТУПИЛИ: Лахматов С.Ю. зазначив, що площа земельної ділянки 

складає 0,1317 га, відповідно до  Генерального плану м. Києва територія 

відноситься до багатоповерхової житлової забудови, ДПТ на вказану територію 


