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Розгляд питань порядку денного

1. Про прийом заяв вiд субОектiв господарювання на укладення та
подовження дii договорiв щодо пайовоi участi через Щентри надання

адмiнiстративних послуf.
СЛУХДЛИ: директора Щепартаменту (I]eHTpy) надання адмiнiстративних

послуг Шамрай Н.В.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що для запобiгання поширення KopoHaBipycHoТ

iнфекцii COVID-2O19 .Щепартаментом (I_{eHTpoM) надання адмiнiстративних
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послуг розроблено €lJIгоритм подачi суб'ектами господарювання заяв на

укладення та подовження дiТ договорiв пайовоТ участi в електронному виглядi

через iнформаuiйну систему <IVliський WЕВ-портал адмiнiстративних послуг в

MicTi Кисвi> без фiзичного контакту з працiвниками I-{eHTpiB надання

адмiнiстративних послуг районних в MicTi Кисвi державних адмiнiстраuiй.
2. Врахувати iнформачiю, що Щепартаментом (Щентром) надання

адмiнiстративних послуг завершусться пiдготовка детапьноТ iнструкuiй для

суб'сктiв господарювання щодо подачi заяв на укладення та подовження дiТ

договорiв щодо пайовоi участi через iнформачiйну систему кМiський WEB-
порт€Lл адмiнiстративних послуг в MicTi Кисвi>, яка найближчим часом буле

оприлюднена.
З. Врахувати, що видача суб'сктам господарювання договорiв щодо

пайовоi участi та iнформачiйних талонiв буле здiйснюватись через I_{ентри

надання адмiнiстративних послуг районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй (за мiсцем розмiщення об'сктiв), як i у попереднi роки.

2. Про питання пов'язанi iз реалiзацiсю iнвестицiйного конкурсу
стосовно розмiщення в м. Кисвi зупинкових комплексiв.

ляд звернень Кп >> та iHBecTopiB (пе

розмiщених на мiсцях встановлення зупинкових комплексiв.
2,|.|. Розгляд звернення КП <КиТвпастранс) вtд24.092020 ЛГ9 053/0|-З412

стосовно облаштування мiсця розмiщення зупинкового комплексу на просп.

Голосiiвському (зупинка тролейбусiв маршрутiв j\ЪJVg |2, 4З ((ст. м.

Голосiiвськa>).
СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що у 20-м зону загrланованого мiсця розмiщення

зупинки громадського транспорту потрапляють тимчасовi спорули ФОП Ткача

Ю.Б. за заявами J\Ъ 897 та 9685.
2. Власнику ТС у 10 ленний строк надати до !епартаменту мiстобулування

та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення ТС.
3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обrрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити uLльтернативне мiсце

розмiщення ТС.
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5. Власнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту iT погодження.

Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.|.2. Розгляд звернення КП <Киiвпастранс)) вiд 25.I12020 J\Ъ 05З/0|-4197

стосовно облаштування мiсця розмiщення зупинкового комплексу на просп.

Правди, 2 (зупинка тролейбусiв маршрутiв J\ЪJYч 24,35 (вул. Вишгородська>).

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що у 20-м зону запланованого мiсця розмiщення

зупинки громадського транспорту потрапляють тимчасовi спорули ФОП
Мулренка С.Д.за заявами N З|49,З153 та ПП <Весна)) за заявами J\lb 7788 та

7786.
2. Власнику ТС у 10 ленний строк надати до Департаменту мiстобулування

та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення ТС.
3. .Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрачiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обцрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити €}JIьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми у

10 денний строк з моменту if погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.|.З. Розгляд звернення КП <Киiвпастранс> 25.||.2020 J\Ъ 053/01-4190

стосовно облаштування мiсця розмiщення зупинкового комплексу на просп.

Правди, 2 (зупинка автобусних маршрутiв (вул. Вишгородська>).
СЛУХАЛИ: секретаря KoMiciT Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що у 20-м зону запланованого мiсця розмiщення

зупинки громадського транспорту потрапляють тимчасовi спорули ФОП Шкляр

Д.М. за заявами Jф 1285, ТОВ <Феномен-Ю.М.> за заявою JФ 8903, ФОП
OBcicHKo A.I. за заявою Jф 5748 та ФОП Каулько О.В. за заявою }Г9 7996.

2. Власнику ТС у 10 денний строк надати ло Щепартаменту мiстобулування
та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення ТС.



3. ,.щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстраuiй

запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.
4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обrрунтованоТ вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити €LльтернатИВне МiСЦе

розмiщення ТС.
5. Власнику Тс здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженот схеми у

10 денний строк з моменту if погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.I.4. Розгляд звернення КП <Киiвпастранс) вiд2'7 .l l .2020 Jф 053/0 |-42|9

стосовно облаштування мiсця розмiщення зупинкових комПЛексiв На:

- вул. Еспланаднiй (зупинка маршрутних TaKci J\b 421 кСт. м. Палац

Спортр);
_ вул. Академiка Ромодановц 3 (зупинка маршрутних TaKci J\ЪJф 4З2, 499

<обласна лiкарня>>).

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, rцо у 20-м зону запланованого мiсця розмiщення

зупинок громадського транспорту потрапляють тимчасовi спорули ФОП
Кривого А.В. за заявою Jф 942З та за паспортом прив'язки Ns 00129-

ПЧ.11475.0041, ФОП Лабунiна Л.Г. за заявою Jф 3037, ФОП Щубовик В.А. за

заявою J\Ъ 9004.
2. Власнику ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту мiстобулування

та архiтектури 2-3 пропозицiТ щодо змiни мiсць розмiщення ТС.
3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надаНнЯ

обцрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити альтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у

10 денний строк з моменту if поголження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.



2.2. 'cKTiB няlпе

iнвестицiйних KoHKypciB стосовно неможливостi встановлення зупинковиХ

комплексiв через розмiщення тимчасових споруд. якi не виконують рiшення
KoMicii стосовно змiни мiсця розмiщенця.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMiciT Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1.Врахувати iнформацiю стосовно неможливостi розмiщення ЗУПинкОВИХ

комплексiв у зв'язку iз не перенесення тимчасових споруд.

2. Щоручити Щепартаменту мiстобулування та архiтектури не подовжуваТи

дiю договорiв щодо пайовоi участi в утриманнi об'ектiв благоустрою, стосовно

перенесення яких комiсiсю шрийнято рiшення до моменту перенесення цих Тс
на HoBi мiсця розмiщення вiдповiдно до погоджених схем перемiщення.

3. Щоручити ,.Щепартаменту мiстобулування та архiтектури не lrодовжУВаТи

дiю паспортiв прив'язки тимчасових споруд, стосовно перенесення яких

комiсiею прийнято рiшення, до моменту переоформлення таких паспортiв

прив'язки на HoBi мiсця розмiщення вiдповiдно до погоДжених СХеМ

перемiщення.
4. Щоручити Щепартаменту мiстобулування та архiтектури надати До

Щепартаменту мiського благоустрою та районних в MicTi Кисвi дерЖаВних
адмiнiстрацiй перелiк тимчасових споруд, стосовно перенесення яких комiсiсю
прийнято рiшення, а фактичного перенесення не здiйснено.

5. .Щепартаменту мiського благоустрою та районним в MicTi Киевi

державним адмiнiстрацiям вжити заходiв реагування вiдповiдно до виМоГ

чинного законодавства.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3. Про розгляд звернень суб'сктiв господарювання щодо питань змiни
мiстобулiвноi сиryачii.

З.1. Розгляд звернення КК <Киiвавтодор> вiд |9.|0.2020 Jф 0|-4l|0lЗ496
про необхiднiсть перенесення ТС ТОВ <Енерго - 2>> за Jф 1l48 з просп. Степана

Бандери, 16 у зв'язку iз виконанням робiт з капiтального ремонту проспекту

Степана Бандери на виконання розпорядження КМДА вiд 17.09.2018 J\Ъ l696.
СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю КК <Киiвавтодор> стосовно необхiдностi змiни

мiсця розмiщення ТС ТОВ <Енерго -2>>за JYэ 1148 з просп. Степана Бандери,
16.

2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiшдення
тс.

|-



3. .Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та напраВиТи

на погодження до вiдповiдноi районноТ в MicTi Кисвi державних адмiнiстраuiй

запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.
4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або наДанНя

обцрунтованоI вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити ЕLпьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми у

10 денний строк з моменту iT поголження.
Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.2. Розгляд звернення ТОВ <<Росток>> вiд 24.|2,2020 Jtlч 85З-Oб стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ТОВ <Гранд CepBic Плюс> за J$ 2622,

яка розмiщена на земельнiй дiлянцi (кадастровий М 8000000000:69:052:0004),

переданiй в оренду ТОВ <Росток>.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMiciT Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю що в межi земельноi дiлянки, переданоi в оренду

ТОВ <<Росток>) потрапляе ТС ТОВ <Гранд CepBic Плюс> за заявою Ns2622.
2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до ,Щепартаменту

мiстобулування та архiтектури 2-З пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

3. .Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноТ районноТ в MicTi Киевi державних адмiнiстраuiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiI протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обrрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити €tльтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдгrовiдно до погодженоi схеми у

l0 денний строк з моменту ii погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

З.З. Розгляд звернення АТ <Сiльпо рiтейл> вiд |4.09.2020 J\Ъ 170 стосовно
необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС на просп. Правди, 66, якi розмiщенi на

земельнiй дiлянцi (кадастровий Jt 8000000000:91:198:0024), переданiй в оренду

АТ <Сiльпо рiтейл>.



СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю що в межi земельноi дiлянки, переданоi в оренду

АТ кСiльпо рiтейл)) потрапляють ТС:
- ФОП Буханевич €.I. за заявою JФ 4964;
- ФОП Мелюхова I.M. за заявою Jф 10081;
- ТОВ <Екопрод) за заявою J\Ъ 9262;
- ФОП Верба О.В. за заявами М 7З80, 7З78;
- ТОВ (ДП <Щержавнi лотереi> за заявою Jф 1б81;
- ТОВ <Мкеркурiй 777> за заявою N l31 1 1;

- ФОП Янкова Т.П. за заявами Jф 7385, 7З86,7388, 7381;
- ТДВ <<Агентство Союздрук) за заявою J\Ъ 1855.
2. Власникам ТС у l0 денний строк надати до ,Щепартаменту

мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Кисвi державних адмiнiстрачiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi лержавнiй адмiнiстрачii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання
обцрунтованоТ вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.

У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити аJIьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у

10 денний строк з моменту ii погодження.
Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.4. Розгляд звернення АТ <Сiльпо рiтейл> вiд 24.|2.2020 Jф 259 стосовно
необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС на просп. ГероТв Сталiнграду, 46, якi

розмiщенi на земельнiй дiлянцi (кадастровий j\Ъ 8000000000:78:028:0009),
переданiй в оренду.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMiciT Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю що в межi земельноТ дiлянки за кадастровим

Jф 8000000000:78:028:0009, переданоi в оренду для експлуатацiТ та
обслуговування булiвлi унiвермагу на просп. Героiв Сталiнграду, 46
гIотрапляють ТС ФОП Макарук Т.Г. за заявою J\Ъ 1341, ФОП Бородавко О.В. за
заявою J{р7З24, ФОП Арбузова Ю.С. за заявами J\lЪ 5795 ,5797.

2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-З пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.



3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити

на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiшдення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачiТ протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обrрунтованоТ вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити €uIьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоI схеми у

10 денний строк з моменту iT погодження.
Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.5. Розгляд звернення КП <Киiвтеплоенерго)) стосовно необхiдностi змiни
мiсця розмiщення ТС ФОП Булнiк О.В. за J\Ъ 8З59 з вул. Мiлютенка,2За у
зв'язку iз потраплянням ТС у зону виконання робiт з вiдновлення благоустроtс
територii за контрольною картою N9 2020101699 в наслiдок лiквiдацiI aBapii пс

просп. Лiсовому, |2,а.
СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю КП <Киiвтеплоенерго)) стосовно необхiдностi

змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Булнiк О.В. за J\b 8359 з вул. Мiлютенка,2Зау
зв'язку iз потраплянням ТС у зону виконання робiт з вiдновлення благоустрок
територii за контрольною картою J\Ъ 2020101699 в наслiдок лiквiдацii aBapiT пс

просп. Лiсовому, |2-а.
2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до lепартамент1

мiстобулування та архiтектури 2-З пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

З. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направитр

на погодження до вiдповiдноi районноТ в MicTi Кисвi державних адмiнiстрачii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрачiТ протягом 5

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або наданн,

обrрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити €Lльтернативне мiсцt

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми \

10 денний строк з моменту ii погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.



3.б. Розгляд звернення тоВ кОрнамент-8> стосовно необхiдностi змiни

мiсця розмiщення Тс КП <Промiнь-2> за заявами J\ЪJ\b 10411 , 10412, 10413,

10415 з просп. Свободи,2у зв'язку iз потраплянням в межi виконання робiт з

реконструкцii булiвлi, яка проводиться на пiдставi повiдомлення про початок

виконання булiвельник робiт J\Ъ КВ 06120l771768 вiд 25.0б .2020.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю тов <орнамент-8> стосовно необхiдностi змiни

мiсця розмiщення Тс КП <Промiнь-2> за заявами JфN 10411 , |041,2, 10413,

10415 з просп. Свободи,2 у зв'язку iз потраплянням в межi виконання робiт з

реконструкцii булiвлi, яка проводиться на пiдставi повiдомлення lrро початок

виконання булiвельник робiт JЮ КВ 06120 |77 |7 68 вiд 25.06.2020.

2. ВласникаМ тС У 10 денний строК надатИ дО ,,Ц,епартаменту

мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та напраВиТИ

на погодження до вiдповiдноТ районноТ в MicTi Кисвi державних адмiнiстРаuiй

запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.
4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачiТ протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обrрунтованоТ вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
у разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити альтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеМИ У

10 денний строк з моменту iT погодження.
Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.7. Розгляд звернення КП УЗН Щнiпровського району м. Кисва стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Борлюг I.A. за заявою J\lb 8484 з

бульв. Ярослава Гашека, 1б у зв'язку iз потраплянням ТС в зону ВИконанНя

робiт з капiтального ремонту зеленоТ зони вiдповiдно до роЗпоряДЖеннЯ КМДА
вiд2'7 .04.2020 Jtlb 641 .

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформачiю КП УЗН Щнiпровського району м. Кисва

стосовно необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Борлюг I.A. За ЗаяВОЮ

J\Ъ 8484 з бульв. Ярослава Гашека, 1б у зв'язку iз потраплянням ТС в зону
виконання робiт з капiтального ремонту зеленоТ зони вiдповiДнО ДО

розпорядження КМДА в\д 27 .04.2020 }I9 641 .
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2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
на погодження до вiдповiдноi районноТ в MicTi Киевi державних адмiнiстрачiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання
обlрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.

У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити аJIьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у

10 денний строк з моменту if погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.8. Розгляд звернення Святошинськоi РДА щодо змiни мiсць розмiщення
тимчасових споруд за заявами Jф}lb 2085, |477,8472,9З87,352|, З526,8612,
70|9, |0744,6450, |2029 у зв'язку iз потраплянням в межi скверу на розi просп.
Перемоги та вул. Семашка.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMiciI Ткаченка Т.Ф., депутата КиТвськоТ MicbKoT

ради Ясинського Г.I.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю Святошинськоi РДА щодо змiни мiсць

розмiщення тимчасових споруд за заявами J\bJф 2085, 1477,8472,9З87, З52|,
3526,86|2,701.9, l0744, б450, 12029 у зв'язку iз потраплянням в межi скверу на

розi просп. Перемоги та вул. Семашка.
2. Взяти до вiдома iнформацiю депутата КиIвськоi MicbKoT ради Ясинського

Г.I. про пiдтримку iнiцiативи щодо звiльнення територii скверу на розi просп.
Перемоги та вул. Семашка вiд розмiщених на його територii тимчасових
споруд.

Врахувати застереження, висловленi депутатом Киiвськоi мiськоi рали
Ясинським Г.I., стосовно недопущення перенесення тимчасових споруд з
територii скверу до виходiв зi станцiТ КиТвського метрополiтену ((метро
Житомирська)) у зв'язку iз скаргами мешканцiв.

З. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

4. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.
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5. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiI протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання

обцрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити шIьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
6. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми у

10 денний строк з моменту iT погодження.
Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

З.9. Розгляд звернення Щепартаменту мiського благоустрою стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Щзвiдзiнського В.е. за заявою }Ф

404З з просп. Науки, 4З та ФОП Шигапова О.Х. за заявою М 661 з просп.

Науки, 26 у зв'язку iз розмiщенням ТС на земельнiй дiлянцi НацiонЕLпьного

унiверситету харчових технологiй.
СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю.Щепартаменту мiського благоустрою стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Дзвiдзiнського В.е. за заявою }lЪ

404З з просп. Науки, 4З та ФОП Шигапова О.Х. за заявою Jф бб1 з просп.
Науки, 26 у зв'язку iз розмiщенням ТС на земельнiй дiлянцi НацiонiIJIьного

унiверситету харчових технологiй.
2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Щепартаменту

мiстобудування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

З. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
на погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Кисвi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрачii протягом 5-

ти робочих днiв забезпечити опрацювання (шогодження або надання

обrрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.
У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити €tльтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми у

10 денний строк з моменту ii погодження.
Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.10. Розгляд звернення,Щепартаменту мiського благоустрою стосовно
необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Талько 0.I., розмiщеноТ
вiдповiдно до паспорту прив'язки ТС Jф 01279-ДА.10045.245 на просп. Бажана
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(м. Осокорки) у зв'язку iз необхiднiстю виконання КП УЗН Дарницького
району робiт з благоустрою територiТ.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю !епартаменту мiського благоустрою стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Талько 0.I., розмiщеноI
вiдповiдно до паспорту прив'язки ТС J\Ъ 01279-ДА.10045.245 на просп. Бажана
(м. Осокорки) у зв'язку iз необхiднiстю виконання КП УЗН Щарницького
району робiт з благоустрою територii.

2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до ,Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-З пропозицiТ щодо змiни мiсць розмiщення
тс.

3. .Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
на погодження до вiдповiдноТ районноI в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-
ти робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання
обгрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.

У разi надання вмотивованоТ вiдмови визначити аJIьтернативне мiсце
розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту ii погодження.

Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

3.11. Розгляд звернення Щепартаменту мiського благоустрою стосовно
необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ТОВ <<Рентма груп) за заявою
j\b 13275 та ТОВ (CTIB) за заявою J\b 5052 з бульв. Тараса Шевченка, Зб у
вiдповiдностi до звернення КП ШЕУ Шевченкiвського району стосовно того,
що згаданi ТС заважаютъ проводити заходи iз ремонту та утриманнi цiдземного
пiшохiдного переходу.

СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Ткаченка Т.Ф.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю !епартаменту мiського благоустрою стосовно

необхiдностi змiни мiсця розмiщення ТС ТОВ <Рентма гругrD за заявою
JЮ 13275 та ТОВ (CTIB> за заявою J\9 5052 з бульв. Тараса Шевченка,36 у
вiдповiдностi до звернення КП ШЕУ Шевченкiвського району стосовно того,
Що ЗГаданi ТС заважають проводити заходи iз ремонту та утриманнi пiдземного
пiшохiдного переходу.

2. Власникам ТС у l0 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення
тс.
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3. ЩеПаРТаМенТУ мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити
На ПОГОДЖення До вiдповiдноТ раЙонноТ в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiт протягом 5-
ТИ РОбОчих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання
обrрунтованоi вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.

У РаЗi наДання вмотивованоi вiдмови визначити ztльтернативне мiсце
розмiщення ТС.

5. ВЛаСникам ТС здiйснити гrеремiщення вiдповiдно до погодженоТ схеми у
10 денний строк з моменту iT погодження.

Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

4. Рiзне.
4.1.про деякi питання пiдготовки суб'ектами господарювання документiв

для оформлення паспортiв прив'язки ТС.
СЛУХАЛИ: члена KoMicii Терещенка Ю.А.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що у 2020 роцi пiдцрисмцi не м€lJIи можливостi

забезпечити пiдготовку документiв для оформлення паспортiв прив'язки Тс
протягом березня-травня 2020 року у зв'язку iз обмеженнями, якi дiяли на
територii Украiни в рамках боротьби з пандемiею спричиненою CovID-2019.

2. Рекомендувати Щепартаменту мiстобулування та архiтектури при
опрацювання документiв, якi подаються суб'сктами господарювання для
оформлення паспортiв прив'язки ТС, враховувати можливiсть вiдхилення вiд
граничних cTpoKiB iх пiдготовки на 120 днiв.

Голосування: за - 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

4.2. Про пропозицii районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй щодо
визначеНня €LльтеРнативниХ мiсцЬ для переНесеннЯ тимчасоВих спорУД } Зв'язку
iз змiною мiстобулiвноi ситуацii.

СЛУхАЛИ: члена KoMiciT Терещенка Ю.д.
ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що станом на 2|.о|.2о2| в !епартаментi

мiстобудування та архiтектури наявнi звернення районних в MicTi Кисвi
державних адмiнiстрацiй стосовно недоцiльностi перенесення та вiдсутностi на
територii району мiсць для перенесення 36 тимчасовот споруди:

Ns
п/п

JrlЪ документа власник Тс Адреса розмiщення Район

1 01638
ТОВ (ДП ДЕРЖАВНI

ЛоТЕРЕi)
голосiiвський
проспект, 93

голосiiвський
район
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2 09860
ТОВ (ДП к.Щержавнi

Лотереi>
голосiiвський
проспект, 74

голосiiвський
район

J 0782| ТОВ (ДП .Щержавнi лотереi> Науки проспект, 6
голосiтвський

район

4 0,7321 ТоВ <Редека>
вулиця Василькiвська,

з4
голосiiвський

район

5 09855 ТОВ кЩП !ержавнi Лотереi>
вулиця Василькiвська,

з4
голосiiвський

район

6 0,772з ФоП Шемет С. М.
вулиця Василькiвська,

з4
голосiтвський

район

7 02740 ФоП Шемет С. М.
вулиця Василькiвська,

з4
ГолосiIвський

район

8 05235 ФоП Таможський о. I
проспект Науки, бул.

15

голосiiвський
район

9 02997 ФОП Захарiкова А, М. проспект Науки, l5 голосiiвський
район

10 02996 ФОП Захарiкова А. М. проспект Науки, 15
голосiiвський

район

11 046з4 ФоП Наконечний о.В, вул. Василькiвська,8
голосiiвський

район

|2 04656 ФоП Наконечний о.В. вул. Василькiвська, 8
голосiiвський

район

13 07614 ФОП Буханевич e.I.
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

|4 07675 ФОП Бlханевич C.I
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

15 07676 ФОП Буханевич C.I
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

lб 076,77 ФОП Буханевич C.I
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

|7 0,7679 ФОП Буханевич C.I
вул, Лятошинського,

24
голосiтвський

район

18 07680 ФОП Буханевич C.I
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

l9 07032 ФоП Гнiпи Ю.о.
вул. Лятошинського,

24
голосiiвський

район

20 08573 ТЩВ кАгентство Союздрук>
вул. Василькiвська,

100
голосiiвський

район

21 ||992
ТОВ кЩП <Щержавнi

Лотереi>
проспект Глушкова

Академiка,2
голосiiвський

район

22 01705
ТОВ (ДП к.Щержавнi

ЛотереТ>

проспект Гагарiна
Юрiя,3

.Щнiпровський
район

2з 0l 861 ТОВ <Ленд Трейл Компанi>
проспект Соборностi
(зупинка Давидова)

,Щнiпровський
район

24 12681 ФоП Пальоха Т.В. вул. Миропiльська,23 .Щнiпровський
район

25 05856 ФоП Метьолкiн о.П. вул. Миропiльська, 23 .Щнiпровський

26 01 708 ТОВ ДП Щержавнi Лотереi вул. Героiв [нiпра 37
оболонський

район
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27 12978 ФоП Гомон В.В. вул. Героiв Щнiпра З7
оболонський

район

28 Jt 00097-
пч.11843.0156

ФоП Ткач Ю.Б.
вул. Великiй

Василькiвськiй, l45ll
Печерський

район

29 00079-
пч.11757.0011

ФоП Фесенко С.М.
вул. Фелорова IBaHa,

буд. Ns4
Печерський

район

30 0095 1 ФОП Гончар Л.В.
вул. Велика

Василькiвська, 73
Печерський

район

31 0013 1-

пч.1149з,0181
ТОВ кТрейд-Рент>

вул. Саксаганського,
буд. Nsl5

Печерський
район

з2 0164б ТОВ кААА Проджект>
вул. Велика

Василькiвська, буд. 25
Печерський

район

JJ 00073-
пч.11843.0191

ФОП Рулич Р.М,
вул. Велика

Василькiвська, 15

Печерський
район

з4 0l950 ФоП Лазiк Т.Г,
Вул. Велика

Василькiвська, 45
Печерський

район

35 01635 ТОВ (ДП Щержавнi лотереi> Кiльцева дорога, 4
Святошинський

район

зб 0562з ТОВ к[П .Щержавнi лотереi>
вул. Академiка

Булаховського, 5.

Святошинський
район

2. Запросити на наступне засiдання KoMiciT заступникiв голови вiдповiдних

районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, вiдповiдальних за питання
благоустрою та розмiщення тимчасових споруд, для надання роз'яснень
стосовно прийнятих рiшень щодо не визначення €LIIьтернативних мiсць для
перенесення Тс.

Голосування: за- 12 голосiв.
Рiшення прийнято.

Секретар KoMicii Тимур ТКАЧЕНКО
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