
Протокол №45
засідання постійної комісії Київради з питань власності

від 16.09.2015

час проведення - 10-00 - 12-00
місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (зала засідань 10-го 

поверху, к.1017)
Присутні: голова постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності, депутат Київської міської ради Ю.Береговий,
секретар постійної комісії Київської міської ради з питань власності, 

депутат Київської міської ради О.Петровець,
члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності, 

депутати Київської міської ради: В.Росляков, М.Конобас, А.Баленко, Р.Кисіль, 
М.Негрич, В.Севериненко.

Відсутні: С.Федорченко, С.Гусовський, О.Колісніченко, О.Костюк, 
К.Яловий, О.Панчук.

Присутні     (запрошені    від    доповідачів,      або     їх      представників):
директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) А.Гудзь;

… 

Голосування щодо затвердження порядку денного:
… 

об’єкту незавершеного будівництва" (продовження ТОВ "Укрсоцбудінвест" 
строку завершення будівництва — крита спортивна арена на вул. Академіка 
Глушкова, 9) (доручення від 01.04.2015 №08/231-601/ПР).

2. Проекти рішень Київської міської ради.
2.1. Нові проекти рішень Київської міської ради
2.1.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради, за 

поданням заступника голови КМДА М. Радуцького, Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА): "Про надання згоди на внесення змін до договору купівлі-продажу 



Розглядалось  на  засіданнях   комісій   -   протокол   №32   від   28.04.2015,   №40   від
21.07.2015  -   прийнято   рішення   підтримати    проект    рішення;  у   протоколі   №43  від
25.08.2015  -  підтримали правовий висновок Управління правового забезпечення та доручено 
ДКВ доопрацювати проект.

2.1.1.1. Листи Департаменту комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо опрацювання 
протокольного доручення постійної комісії з питань власності від 25.08.2015, 
протокол №43 та винесення проекту рішення на розгляд чергового пленарного 
засідання сесії Київської міської ради (вих. №062/10/13-9681 від 01.09.2015, вх. 
08/15063 від 02.09.2015; вих. №062/10/13-9774 від 02.09.2015).

Доповідач: А.Гудзь
… 

Розгляд питань:
Слухали: Ю.Берегового.
Ухвалили: Встановити загальний час на розгляд питань порядку 

денного - 2 години.
Результати голосування: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0 

Рішення прийнято.

… 

2. Проекти рішень Київської міської ради.
2.1. Нові проекти рішень Київської міської ради
2.1.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради, за 

поданням заступника голови КМДА М. Радуцького, Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА): "Про надання згоди на внесення змін до договору купівлі- 
продажу об’єкту незавершеного будівництва" (продовження ТОВ 
"Укрсоцбудінвест" строку завершення будівництва - крита спортивна 
арена на вул. Академіка Глушкова, 9) (доручення від 01.04.2015 №08/231- 
601/ПР).

Розглядалось   на   засіданнях   комісій    протокол  №32   від   28.04.2015,   №40   від
21.07.2015  -  прийнято  рішення  підтримати  проект  рішення;   у   протоколі   №43  від
25.08.2015   підтримали правовий висновок Управління правового забезпечення та 
доручено ДКВ доопрацювати проект.

2.1.1.1. Листи Департаменту комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо опрацювання 
протокольного доручення постійної комісії з питань власності від 
25.08.2015, протокол №43 та винесення проекту рішення на розгляд 
чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради (вих. 
№062/10/13-9681 від 01.09.2015, вх. 08/15063 від 02.09.2015; вих. №062/10/13- 
9774 від 02.09.2015).

Доповідач: А.Гудзь
Слухали: Ю.Берегового.
Виступили: А.Гудзь, М.Конобас.
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А.Гудзь поінформував депутатів, що прийняття зазначеного проекту 
рішення Київської міської ради сприятиме становленню позитивного 
інвестиційного іміджу країни та надасть товариству з обмеженою 
відповідальністю "Укрсоцбудінвест" врегулювати проблемні питання щодо 
користування земельною ділянкою та виконати зобов'язання за договором 
купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва щодо інвестиційного 
вкладу та добудови об’єкту незавершеного будівництва - Крита спортивна 
арена відповідно до вимог Європейської федерації з хокею.

Ухвалили: 1. Взяти до уваги інформацію Департаменту комунальної
власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

2. Правовий висновок Управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради взяти до відома.

3. Рекомендувати проект рішення для розгляду на пленарному засіданні 
Київської міської ради із зауваженнями управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради в установленому Регламентом порядку. 

Результати голосування: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
Рішення прийнято.

… 

Ю.Береговий 

О.Петровець

Голова комісії 

Секретар
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