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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VII СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VII сесії                               

Київської міської ради                                        

VІІІ скликання 15.11.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 15.11.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про зміни у складі адміністративної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). (Від 

09.08.2018 № 08/231-2492/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.). 

2) Про внесення змін до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 

824/7060. (Від 20.09.2018 № 08/231-2985/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

3) Про припинення Київського міського інформаційно-

обчислювального центру шляхом приєднання до Міського наукового 

інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. (Від 16.04.2018 № 

08/231-1257/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

4) Про особливості конкурсного надання в оренду майна 
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територіальної громади міста Києва з метою розміщення приватних закладів 

освіти. (Від 05.04.2018 № 08/231-1154/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). (Друге 

читання). 

5) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Чумакова 

Олексія Олександровича. (Від 26.09.2018 № 08/231-3088/ПР). (Доп. 

ІванушкінВ.В.). 

6) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Клімовича Анатолія 

Семеновича. (Від 01.10.2018 № 08/231-3194/ПР). (Доп. Безносюк В.Д.). 

7) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Дяченка Юрія 

Миколайовича. (Від 01.10.2018 № 08/231-3193/ПР). (Доп. Безносюк В.Д.). 

8) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Турути Миколи 

Васильовича. (Від 01.10.2018 № 08/231-3196/ПР). (Доп. Безносюк В.Д.). 

9) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Сахно Таїсії 

Василівни. (Від 20.09.2018 № 08/231-3010/ПР). (Доп. Мартиненко О.П.).  

10) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1498/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно). 

11) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1499/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно). 

12) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1504/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно). 

13) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1505/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

14) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1500/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

15) Про перейменування площі у Подільському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1503/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

16) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 08.05.25018 № 08/231-1506/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

17) Про перейменування вулиці у Голосіївському та Печерському 

районах міста Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1507/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

18) Про присвоєння назви скверу у Подільському районі міста Києва. 

(Від 15.08.2018 № 08/231-2548/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

19) Про присвоєння назви скверу у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 15.08.2018 № 08/231-2547/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

20) Про передачу в дар Лейпцизькій міській раді від міста-героя Києва 

меморіальної дошки на честь видатного українського композитора Миколи 

Лисенка. (Від 21.09.2018 № 08/231-3022/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

21) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Квітка Мишалівки» у Голосіївському районі 

міста Києва. (Від 18.07.2018 № 08/231-2303/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 
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22) Про надання статусу парку земельній ділянці площею 55808,34 кв. 

м (кадастровий номер 8000000000:91:157:0012), що розташована за адресою: 

пров. Киянівський, 13-21 у Подільському районі м. Києва. (Від 14.02.2018 № 

08/231-554/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

23) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій між 

будинками на вул. Антоновича, № 108 та на вул. Володимиро-Либідській, №№ 

20/116, 22 у Голосіївському районі м. Києва. (Від 20.03.2018 № 08/231-908/ПР). 

(Доп. Пинзеник О.О.). 

24) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за 

адресою: вул. Ямська, 4 у Голосіївському районі міста Києва. (Від 30.05.2018 № 

08/231-1863/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

25) Про надання статусу скверу земельним ділянкам, що знаходяться 

між будинками №№ 2, 2/25 на вул. Паньківській у Голосіївському районі міста 

Києва. (Від 30.05.2018 № 08/231-1862/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.).  

26) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

вул. Драйзера, 36 у Деснянському районі м. Києва. (Від 14.02.2018 № 08/231-

556/ПР). (Доп. Грушко В.В.). 

27) Про створення парку відпочинку на земельній ділянці орієнтовною 

площею 55 га, що розташована вздовж вулиці Лугова у Дарницькому районі м. 

Києва. (Від 31.01.2018 № 08/231-300/ПР). (Доп. Задерейко А.І.). 

28) Про надання статусу скверу земельній ділянці на Андріївському 

узвозі, 33/6 у Подільському районі м. Києва. (Від 05.10.2017 № 08/231-

2434/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М.). 

29) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

вул. Празька 1, 3, вул. В. Сосюри 4, Дарницька площа 2/2 у Дніпровському 

районі м. Києва. (Від 12.03.2018 № 08/231-810/ПР). (Доп. Горбунов Я.В.). 

30) Про надання статусу скверу земельній ділянці на розі вулиць Оноре 

де Бальзака та Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва. (Від 

14.03.2018 № 08/231-874/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

31) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Марини 

Цвєтаєвої, 13 у Деснянському районі м. Києва. (Від 03.05.2018 № 08/231-

1472/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

32) Про надання статусу скверу земельним ділянкам, що розташовані 

біля будинків №№ 62-А, 64-А та 66-А по просп. В. Маяковського в 

Деснянському районі міста Києва. (Від 15.03.2018 № 08/231-900/ПР). (Доп. 

Майзель С.П.). 

33) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

Броварському проспекті, 11 у Дніпровському районі м. Києва. (Від 19.05.2017 

№ 08/231-1322/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

34) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

Броварському проспекті, 17 у Дніпровському районі м. Києва навпроти 

магазину NOVUS. (Від 19.05.2017 № 08/231-1324/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.).  

35) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Леоніда 

Первомайського, 7-Б у Печерському районі м. Києва. (Від 03.05.2018 № 08/231-

1473/ПР). (Доп. Картавий І.Л.). 
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36) Про надання статусу скверу земельній ділянці на розі вул. 

Кирилівська та вул. Куренівська в Оболонському районі м. Києва. (Від 

13.04.2018 № 08/231-1234/ПР). (Доп. Кутняк С.В.).  

37) Про надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Попова, 2-Г 

в Оболонському районі м. Києва. (Від 15.05.2018 № 08/231-1617/ПР). (Доп. 

Кутняк С.В.).  

38) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована по 

вул. Маршала Якубовського 2-г у Голосіївському районі м. Києва. (Від 

28.03.2018 № 08/231-987/ПР). (Доп. Галайчук І.В.).  

39) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

вул. Вірменська, 1/9К, 3, просп. Миколи Бажана, 9з, у Дарницькому районі м. 

Києва. (Від 10.01.2018 № 08/231-33/ПР). (Доп. Баленко І.М.). 

40) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

проспекті Перемоги, № 73А у Святошинському районі м. Києва. (Від 

05.03.2018 № 08/231-748/ПР). (Доп. Лобан Ю.М.). 

41) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Зелене озеро». (Від 06.07.2018 № 08/231-2186/ПР). (Доп. 

Яловий К.В.). 

42) Про викуп земельної ділянки для суспільних потреб. (Від 

04.07.2018 № 08/231-2183/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.).  

43) Про впорядкування процедури погодження переліку ремонтних 

робіт в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 15.11.2017 № 08/231-

2728/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). (Друге читання).  

44) Про створення єдиної інформаційної бази водних об’єктів міста 

Києва. (Від 09.11.2017 № 08/231-2700/ПР). (Доп. Сандалова Г.О.). 

45) Про першочергові заходи з принципового підвищення якості 

житлових послуг та дієвого механізму контролю та неухильному наданні цих 

послуг своєчасно та у повному обсязі. (Від 21.06.2018 № 08/231-2098/ПР). (Доп. 

Бондаренко В.Д.).  

46) Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року                       

№ 1051/1051. (Від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР). (Доп. Андрєєв А.С.). 

47) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01.12.2015 

№ 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій Київської міської ради VIII 

скликання». (Від 08.08.2018 № 08/231-2477/ПР). (Доп. Пишняк В.П.). 

48) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.11.2017 

№ 517/3524 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного 

суду міста Києва». (Від 03.10.2018 № 08/231-3233/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

49) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 

№ 4/2226 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного 

суду міста Києва». (Від 03.10.2018 № 08/231-3232/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

50) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2016 

року №551/1555 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (Від 23.10.2018 № 08/231-3737/ПР). (Доп. 
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Бондарчук О.В.). 

51) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 червня 

2018 року № 1020/5084 «Про створення Київського міського соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

(Від 17.10.2018 № 08/231-3590/ПР). (Доп. Старостенко Г.В.).  

52) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо перегляду доцільності існуючого порядку обчислення часу на 

території України (запровадження та скасування переходу на літній час). (Від 

12.09.2018 № 08/231-2823/ПР). (Доп. Пабат О.В.).  

53) Про звернення Київської міської ради до Президента України та 

Верховної Ради України. (Від 14.06.2018 № 08/231-2057/ПР). (Доп. Васильчук 

В.В., Борозенець М.І., Манойленко Н.В., Руденко О.П.). 

54) Про ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди на вул. Межигірській 

56/63 у Подільському районі м. Києва від 07.09.1999 року № 85-5-00031 та 

звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:85:331:0023. (Від 19.10.2018 № 08/231-3702/ПР). (Доп. Сторожук 

В.П.). 

 

2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.):  

 

1) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва без проведення конкурсу 

(Комунальний концертний заклад культури «Академічний камерний хор 

«Хрещатик», проспект Перемоги, 38 літ. А, Шевченківський район). (Від 

19.07.2018 № 08/231-2328/ПР). 

2) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (ТОВ «Темп-А», Мінське шосе, 6, літ. Б, Оболонський район). (Від 

28.09.2018 № 08/231-3161/ПР).  

3) Про внесення змін в рішення Київської міської ради від 28.07.2016 

№ 890/890 «Про передачу до сфери управління Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві нежилих приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва на вул. Леванєвського, 2». (Від 

07.11.2017 № 08/231-2694/ПР). (Повторно). 

4) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

Всеукраїнська організація «Довічне право інваліда, ветерана, учасника бойових 

дій», вул. О. Довженка, 2, Шевченківський район). (Від 19.12.2017 № 08/231-

3217/ПР). (Повторно). 
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Зайцю Сергію 

Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Мостовому, 10 у Солом’янському районі м. Києва (П-

9752). (Від 05.02.2018 № 08/231-399/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Дзюбенку 

Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бучанській, 60 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9770). (Від 12.02.2018 № 08/231-542/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Дідук Ірині 

Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 1 у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9762). (Від 19.02.2018 № 08/231-610/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Лавриненку 

Андрію Олеговичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Закарпатській, 6-а у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9580). (Від 06.03.2018 № 08/231-798/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Журавель Світлані 

Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павленка, 26-а у Святошинському 

районі м. Києва (П-9727). (Від 28.03.2018 № 08/231-990/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Маєвській Інессі 

Миколаївні та Мельник Наталії Павлівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Адмірала Ушакова, 

63 у Голосіївському районі м. Києва (П-9679). (Від 01.03.2018 № 08/231-

737/ПР).  

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Осаул Світлані 

Олексіївні, Осаулу Дмитру Олександровичу та Яценко Олені Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Гійома де Боплана, 1 у Деснянському районі м. Києва (П-9772). 

(Від 06.03.2018 № 08/231-797/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Бойку Ігорю 

Петровичу для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Боричів Тік, 22 у Подільському районі м. Києва (А-25250). (Від 

25.10.2018 № 08/231-3764/ПР). 

  

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Жоголку Юрію Федоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 20 у Солом’янському 
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9523
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9694
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9694
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9694
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9694
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9478
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9478
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9478
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9478
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9478
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9522
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9522
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9522
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9522
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9522
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12253
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12253
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12253
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12253
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8909
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районі м. Києва (А-19311). (Від 24.01.2018 № 08/231-173/ПР). 

2) Про передачу громадянину Парфенюку Миколі Максимовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 84-с у 

Солом’янському районі м. Києва (А-22964). (Від 09.01.2018 № 08/231-25/ПР). 

3) Про передачу громадянці Мошенко Наталії Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 5-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22526). (Від 05.10.2017 № 08/231-2438/ПР). 

4) Про передачу громадянину Чекмарьову Анатолію Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 71 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23840). (Від 07.02.2018 № 08/231-454/ПР). 

5) Про передачу громадянці Вержанській Тетяні Ромуальдівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 22 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23106). (Від 31.05.2017 № 08/231-1385/ПР). 

6) Про передачу громадянці Гордєєвій Наталії Русланівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. 

Києва (А-23223). (Від 18.10.2017 № 08/231-2606/ПР). 

7) Про передачу громадянці Бєляєвій Валентині Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 103-б у Голосіївському 

районі м. Києва (А-5852). (Від 23.11.2017 № 08/231-2837/ПР). 

8) Про передачу громадянину Коноваленку Олегу Леонідовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 110-к у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24082). (Від 29.05.2018 № 08/231-1838/ПР). 

9) Про передачу громадянці Балабановій Лесі Андріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 88-б у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23131). (Від 25.01.2018 № 08/231-212/ПР). 

10) Про передачу громадянину Ромигайлу Саміру Валерійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Козятинській, 10 у Печерському районі 

міста Києва (А-22367). (Від 18.05.2018 № 08/231-1693/ПР). 

11) Про передачу громадянці Кухарській Вірі Іванівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 112 у Солом’янському районі м. Києва (А-23091). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1079/ПР). 

12) Про передачу громадянці Ващенко Ніні Сергіївні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8761
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8761
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8761
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8761
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9260
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9260
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9260
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9260
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7086
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2700
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2700
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2700
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2700
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8394
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8394
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8394
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8394
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10498
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10498
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10498
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10498
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8947
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8947
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8947
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9804
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9804
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9804
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9804
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9804
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9805
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9805
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9805
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садівництва на вул. Медовій, 151 у Солом’янському районі м. Києва (А-23275). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1080/ПР).   

13) Про передачу громадянину Царькову Андрію Юрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 152-д у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24248). (Від 11.06.2018 № 08/231-2012/ПР). 

14) Про передачу громадянці Петровій Ніні Андріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 102б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24163). (Від 14.05.2018 № 08/231-1565/ПР). 

15) Про передачу громадянину Грицаку Миколі Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському 

районі м. Києва (А-24254). (Від 11.06.2018 № 08/231-2010/ПР). 

16) Про передачу громадянину Гарбузюку Сергію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 156г у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23170). (Від 24.05.2018 № 08/231-1813/ПР). 

17) Про передачу громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 31 у Деснянському 

районі м. Києва (А-23821). (Від 13.08.2018 № 08/231-2501/ПР). (Повторно). 

18) Про передачу громадянину Якименку Миколі Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 18 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22393). (Від 25.10.2018 № 08/231-3763/ПР). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1511). 

(Від 26.09.2018 № 08/231-3101/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торгівельно-виробниче підприємство «ЯЛИНКА» для 

експлуатації та обслуговування складу-магазину на вул. Крайній, 3 у 

Деснянському районі м. Києва (Є-1500). (Від 30.05.2018 № 08/231-1864/ПР). 

(Повторно). 

 

3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення громадянці Мороз Оксані Сергіївні договору 

оренди земельної ділянки для обслуговування адміністративно-офісної будівлі 

на вул. Жилянській, 41-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25126).  (Від 

20.09.2018 № 08/231-2987/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9805
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9805
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10244
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10244
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10244
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10244
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12262
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12262
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12262
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12262
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11629
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11629
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11629
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11559
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11559
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11559
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11559
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2) Про поновлення ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТРІВКА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ договору на право тимчасового користування землею 

на умовах оренди для будівництва та експлуатації складських приміщень з 

відкритою стоянкою напівпричепів на вул. Вербовій в Оболонському районі м. 

Києва (А-12158). (Від 13.06.2018 № 08/231-2040/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно» договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) для 

розміщення водно-спортивної бази на вул. Труханівській, 40 у Дніпровському 

районі м. Києва та внесення змін до нього (А-22080). (Від 18.05.2018 № 08/231-

1694/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНІЦІАТИВА ЛТД» договору оренди земельної ділянки для обслуговування та 

експлуатації відкритої автостоянки на вул. Космонавта Волкова, 26-а у 

Деснянському районі м. Києва (А-17417). (Від 16.06.2016 № 08/231-2641/ПР). 

5) Про поновлення малому приватному підприємству фірмі «ДУКАТ» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування кафе 

(прибудова до житлового будинку) на просп. Голосіївському, 118/1 у 

Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-20427). (Від 

21.06.2018 № 08/231-2100/ПР). 

6) Про поновлення  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель та споруд бази на вул. Марка 

Вовчка, 14 в Оболонському районі м. Києва (А-23369). (Від 23.04.2018 № 

08/231-1363/ПР). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про передачу земельної ділянки приватному акціонерному 

товариству «ОТІС» для обслуговування будівель для виробництва 

підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування на вул. 

Екскаваторній, 37 у Святошинському районі м. Києва (Д-7551). (Від 14.05.2018 

№ 08/231-1559/ПР). 

2) Про надання ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 

АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 

НАУК УКРАЇНИ» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд інституту на вул. Платона Майбороди, 8 у Шевченківському 

районі м. Києва (А-22785). (Від 24.05.2018 № 08/231-1802/ПР). 

3) Про надання Перинатальному центру м. Києва земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд Перинатального центру 

м. Києва на вул. Предславинській, 9 у Печерському районі м. Києва (А-25639). 

(Від 13.09.2018 № 08/231-2854/ПР). 

4) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Андріївський узвіз, 32» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10686
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10289
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3222
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3222
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3222
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3222
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10029
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10029
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10029
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10029
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10029
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10236
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10236
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10236
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10236
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10236
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10463
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10463
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10463
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10463
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10463
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9939
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житлового будинку з об’єктами соціальної інфраструктури на Андріївському 

узвозі, 32 у Подільському районі м. Києва (Д-8525). (Від 16.04.2018 № 08/231-

1256/ПР). 

5) Про передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛІС-ІФ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ СИНЕРГІЯ-ПОДІЛ», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОНІ-М», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬПІНА ШОУ», фізичній особі-

підприємцю Костенку Ярославу Валерійовичу для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд майнового комплексу заводу залізобетонних 

виробів на вул. Новокостянтинівській, 4-а в Оболонському районі м. Києва та 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12.08.2003 № 78-6-

00106 (із змінами та доповненнями) (А-25279). (Від 23.06.2018 № 08/231-

2124/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» земельних ділянок для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

на перетині вулиць Оноре де Бальзака та просп. Генерала Ватутіна у 

Деснянському районі м. Києва (Д-8398). (Від 05.09.2018 № 08/231-2685/ПР). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЛУС 

ІНВЕСТ» земельної ділянки для реконструкції об’єкта незавершеного 

будівництва - блоку первинного обслуговування населення з подальшою 

експлуатацією та обслуговуванням сучасного торговельного центру на вул. 

Оноре де Бальзака, 85 у Деснянському районі м. Києва (А-25746). (Від 

26.09.2018 № 08/231-3099/ПР). 

8) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «РІЕЛТІ СІСТЕМ» для обслуговування торговельно-офісного 

комплексу та закладу громадського харчування на вул. Княжий Затон, 2 (літ. Б) 

у Дарницькому районі м. Києва (А-25756). (Від 27.09.2018 № 08/231-3129/ПР). 

9) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГАРАНТ-2011» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-побутових корпусів і складської бази у пров. Радищева, 2 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25144). (Від 25.06.2018 № 08/231-2137/ПР). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЗАВОД 

ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування єдиного майнового комплексу виробничо-

адміністративно-складського призначення на Залізничному шосе, 57 у 

Печерському районі м. Києва (Д-7718). (Від 12.09.2018 № 08/231-2839/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАМ № 3» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку (літ. А) та майнового 

комплексу (літ. Б, В) торгівельного призначення на площі Оболонській, 6 в 

Оболонському районі м. Києва (А-25405).( Від 29.08.2018 № 08/231-2572/ПР). 

12) Про передачу товариству з додатковою відповідальністю «Торгово-

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10758
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11160
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11160
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11160
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11160
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11160
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11400
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11174
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виробниче підприємство «Південне» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку торгівельного призначення на вул. 

Архітектора Вербицького, 18 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7794). (Від 

29.08.2018 № 08/231-2571/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури (під’їздів) на вул. Маршала Малиновського в 

Оболонському районі м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 18.05.2017 № 320/2542 «Про поділ земельних ділянок та передачу 

земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ ГРУП» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТО» на вул. Маршала Малиновського, 8-а та 8-б в 

Оболонському районі м. Києва» (Д-9005). (Від 18.07.2018 № 08/231-2307/ПР). 

14) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧАС-ЛТД» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на вул. Новомостицькій, 23 у Подільському районі м. 

Києва (А-24865). (Від 27.09.2018 № 08/231-3126/ПР). 

15) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 

ХОЛДИНГ» земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового 

будинку з вбудовано – прибудованими приміщеннями на вул. Ломоносова, 

33/43 у Голосіївському районі м. Києва (Д-8134). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3127/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного центру 

на просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі м. Києва (Д-8856). (Від 

28.09.2018 № 08/231-3159/ПР). 

17) Про передачу громадянину Сухарському Олександру Вікторовичу 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торгівельного комплексу 

на просп. Володимира Маяковського, 60/10 (в літ.Р) у Деснянському районі м. 

Києва (А-24106). (Від 17.10.2018 № 08/231-3613/ПР). 

18) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

існуючої автоматичної телефонної станції на просп. Оболонському, 32-б в 

Оболонському районі м. Києва (Д-7370). (Від 01.03.2018 № 08/231-733/ПР). 

19) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна фірма «Салют» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Медовій, 1-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-1360). (Від 13.03.2018 № 08/231-837/ПР). 

20) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

існуючої автоматичної телефонної станції на вул. Новикова-Прибоя, 18 в 

Оболонському районі м. Києва (Д-8056). (ВІд 13.06.2018 № 08/231-2041/ПР). 

21) Про передачу автокооперативу по експлуатації та обслуговуванню 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11174
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11174
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11174
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11174
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11633
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11633
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11633
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11633
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11632
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11632
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11632
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11632
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11632
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11729
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11729
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11729
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11729
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11729
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12040
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9474
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9474
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9474
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9474
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9572
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9572
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9572
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9572
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8519
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гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському 

районі м. Києва (А-6759). (Від 28.11.2017 № 08/231-2914/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» для експлуатації та обслуговування будівлі 

перехідного пристрою ПУ 10 кв ТП 1709, 1710 на вул. Жилянській, 108 у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-8143). (Від 14.05.2018 № 08/231-1583/ПР). 

23) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІТАК» для експлуатації та обслуговування комплексу 

будівель і споруд виробничої бази управління виробничо технічної 

комплектації (УВТК) на вул. Алма-Атинській, 12, 12 літ. К у Дніпровському 

районі м. Києва (А-25737). (Від 18.10.2018 № 08/231-3660/ПР). 

24) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК ГАЛЕРА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на вул. Набережно-

Корчуватській, 35 у Голосіївському районі м. Києва (Д-7287). (Від 18.10.2018 

№ 08/231-3659/ПР). 

25) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД» для будівництва 

житлового комплексу з торгово-розважальним центром, приміщеннями 

громадського призначення та підземно-наземним паркінгом на просп. 

Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва (Д-8849). (Від 18.10.2018 № 

08/231-3658/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування готельного комплексу на вул. Ентузіасті, 1 у 

Дніпровському районі м. Києва (А-23504). (Від 20.07.2017 № 08/231-1674/ПР). 

27) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «МІРЕНТ ГРУП» для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-виробничої будівлі на вул. Архітектора Вербицького, 1 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25483). (Від 27.09.2018 № 08/231-3125/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДАВІА ІНВЕСТМЕНТ» земельної ділянки для 

будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями та паркінгом у Військовому проїзді, 6 у Печерському районі м. 

Києва (Д-9102). (Від 17.10.2018 № 08/231-3612/ПР). 

29) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «АКС 

ІНВЕСТ ГРУП» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

громадських будинків на вул. Миколи Закревського, 12 літ. «В», «Г» у 

Деснянському районі м. Києва (Д-7625). (Від 18.10.2018 № 08/231-3657/ПР). 

30) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФІРМА «ЗОВНІШЕКСПОБІЗНЕС» для експлуатації та 

обслуговування офісної будівлі на вул. Бульварно-Кудрявській, 37/14 літ. А у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-7865). (Від 14.05.2018 № 08/231-1582/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8519
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8519
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8519
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10223
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10223
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10223
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11631
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11631
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11631
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11631
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12094
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12094
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12094
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12094
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11159
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ПОІНТ» земельної ділянки для влаштування 

та організації інженерної та транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на просп. Степана Бандери, 16-д в Оболонському районі м. 

Києва (Д-7713). (Від 05.09.2018 № 08/231-2684/ПР). 

32) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНВЕСТИЦІЇ» для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку на вул. Левандовській, 17 у Печерському 

районі м. Києва (А-25364). (Від 23.06.2018 № 08/231-2125/ПР). (Друге читання). 

(Повторно). 

33) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ОСКА 1» 

земельної ділянки  для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. 

Оноре де Бальзака, 16-24 у Деснянському районі м. Києва (А-24950). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1448/ПР). (Повторно). 

34) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕХТЕРЄВСЬКИЙ» для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі у пров. Бехтеревському, 4 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25852). (Від 23.10.2018 № 08/231-

3738/ПР). 

35) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕСТНАТ ХОЛЛ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 

об’єктами громадського розважального призначення, підземними і наземними 

паркінгами у Військовому проїзді, 8 у Печерському районі м. Києва (Д-8269). 

(Від 25.10.2018 № 08/231-3766/ПР). 

36) Про надання комунальному підприємству «Інженерний центр» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги на перетині вулиць 

Милославської та Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва (Д-

8432). (Від 26.09.2018 № 08/231-3100/ПР). 

37) Про передачу земельної ділянки громадянину Андріуці Руслану 

Анатолійовичу для експлуатації та обслуговування офісно-складських будівель 

і споруд на вул. Пшеничній, 18 у Святошинському районі м. Києва (Д-7351). 

(Від 11.04.2016 № 08/231-1750/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Миколайчука, 17-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24891). (Від 10.05.2018 № 08/231-1543/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти (дошкільний навчальний 

заклад № 306) на просп. Повітрофлотському, 40-а у Солом’янському районі м. 

Києва (А-25324). (Від 13.08.2018 № 08/231-2505/ПР). 

40) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11159
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11159
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11159
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11159
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/16BD2FA74B228398C225832A00686DC8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/16BD2FA74B228398C225832A00686DC8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/16BD2FA74B228398C225832A00686DC8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/16BD2FA74B228398C225832A00686DC8?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/16BD2FA74B228398C225832A00686DC8?OpenDocument
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12208
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12208
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12208
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12208
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12208
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11630
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2615
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2615
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2615
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10213
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10213
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10213
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10213
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
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обслуговування будівель та споруд закладу освіти (дошкільний навчальний 

заклад № 748) на вул. Олексіївській, 9 у Солом’янському районі м. Києва (А-

25323). (Від 13.08.2018 № 08/231-2504/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Лісовому, 19-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24793). (Від 12.04.2018 № 08/231-1203/ПР). 

42) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Ігоря Шамо, 17-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24846). (Від 12.04.2018 № 08/231-1213/ПР). 

43) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Юрія Гагаріна, 19 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24888). (Від 10.05.2018 № 08/231-1529/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Алма-Атинській, 113 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25260). (Від 16.07.2018 № 08/231-2238/ПР). 

45) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Академіка 

Глушкова, 28 у Голосіївському районі м. Києва (А-25058). (Від 21.05.2018 № 

08/231-1722/ПР). 

46) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Маршала Гречка, 6А у 

Подільському районі м. Києва (А-25171). (Від 12.06.2018 № 08/231-2020/ПР). 

47) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Едуарда Вільде, 5 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24913). (Від 10.05.2018 № 08/231-1541/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Генерала Жмаченка, 14 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24986). (Від 10.05.2018 № 08/231-1531/ПР). 

49) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Данила 

Щербаківського, 57-г у Шевченківському районі м. Києва (А-25352). (Від 

09.08.2018 № 08/231-2483/ПР). 

50) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Ігоря Шамо, 5 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24818). (Від 16.05.2018 № 08/231-1649/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11114
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9899
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9899
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9899
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9899
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10201
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10201
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10201
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10201
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10382
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10382
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10382
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10382
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10382
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10203
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10203
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10203
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10203
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10318
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10318
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10318
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10318
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3.6. Про поділ земельних ділянок: 

 

1) Про поділ земельної ділянки,  що перебуває в оренді приватного 

акціонерного товариства «КИЇВХІМПОСТАЧ» на перетині проспекту Степана 

Бандери з проспектом Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва        

(Д-8675). (Від 25.10.2018 № 08/231-3762/ПР). 

 

3.7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Вишгородській, 10-12 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33618). (Від 02.05.2018 № 08/231-1468/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«МЕДІНКОМ» на Оболонській набережній, 9 в Оболонському районі м. Києва 

для реконструкції готельного комплексу під медичний центр з надбудовою та 

його подальшої експлуатації та обслуговування (К-35758). (Від 26.09.2018 № 

08/231-3092/ПР). 

3) 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). (Від 

03.05.2018 № 08/231-1483/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕРН УКРАЇНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 

«Т») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

складу будівельних матеріалів (К-29513). (Від 27.04.2017 № 08/231-1108/ПР). 

(Повторно). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

Тверському тупику у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33305). (Від 26.04.2018 № 08/231-1425/ПР). 

 

3.8. Про внесення змін до рішення/розпорядження: 

 

1) Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 28.05.2009 

№ 591-2/1647 «Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у 

Солом’янському районі м. Києва» (А-22654). (Від 12.02.2018 № 08/231-541/ПР). 
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2)  Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 16.07.2015 

№ 692/1556 «Про приватизацію земельної ділянки громадянам Новіковій Вірі 

Миколаївні та Балабанову Володимиру Олександровичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Карла Маркса, 88-88-а у Солом’янському районі м. Києва» (А-23063). (Від 

20.02.2018 № 08/231-636/ПР). 

3) Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 05.02.1998 № 216 «Про передачу громадянам у приватну 

власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 

будинків і господарських будівель» (А-24487). (Від 20.02.2018 № 08/231-

639/ПР). 

 

3.9. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

03.06.2009 № 91-6-00851 (А-25739). (Від 20.09.2018 № 08/231-3018/ПР). 

 

3.10. Про зміну цільового призначення  земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Мусієнко Марині Володимирівні для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Жамбила Жабаєва, 5 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25269). (Від 18.10.2018 № 08/231-

3666/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ АВТОПЛЮС» для будівництва 

житлових будинків з нежитловими приміщеннями на вул. Електротехнічній, 43 

у Деснянському районі м. Києва (А-25572). (Від 13.09.2018 № 08/231-2855/ПР).  

(Повторно). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки  

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЧЕРСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ»  для будівництва багатоповерхового 

житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом у 

Військовому проїзді, 8  у Печерському районі м. Києва та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки  від 18.04.2008 № 82-6-00495 (зі змінами, 

внесеними договорами від 14.07.2009 №82-6-00555 та від 01.12.2017 №1253) 

(Д-9074). (Від 25.10.2018 № 08/231-3767/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

підприємству «СК-КОМ» для будівництва житлових будинків на вул. 

Електротехнічній, 43а у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки  від 12.09.2008 № 62-6-00499 (зі змінами, 

внесеними договором від 21.03.2014 № 1260) (Д-9157). (Від 25.10.2018 № 

08/231-3768/ПР). 

5) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

підприємству «АГЛАЙС» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
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багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у 

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки  від 21.02.2007 № 62-6-00380 (Д-7854). (Від 25.10.2018 № 08/231-

3769/ПР). 

 

3.11. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Державному вищому навчальному закладу «Київський механіко-

технологічний коледж» для експлуатації та обслуговування будівель коледжу 

на Харківському шосе, 15, 17 у Дніпровському районі м. Києва (Д-7460). (Від 

20.09.2018 № 08/231-3016/ПР). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України для 

будівництва житлових будинків з об’єктами соціально-культурного 

призначення з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Качалова, 3 у Солом’янському районі м. Києва (Д-6983). (Від 28.08.2018 № 

08/231-2556/ПР). 

 

3.12. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Вакуленку Сергію Миколайовичу у 

пров. Залужному, 21-п у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32191). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-308/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Царуку Петру Петровичу на вул. 

Левадній, 37-г у Дарницькому районі м. Києва для ведення індивідуального 

садівництва (К-32464). (Від 25.01.2018 № 08/231-220/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Дишкант Світлані Миколаївні на вул. 

Гоголя, 31-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32000). (Від 10.01.2018 № 

08/231-47/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шуляк Юлії Олександрівні на вул. 

Крилова, 28-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32217). (Від 10.01.2018 № 

08/231-45/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Крохмаль Ользі Савівні на вул. 

Польовій, 24-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32088). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-44/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Завгородньому Володимиру 

Анатолійовичу на вул. Ватутіна, 87в у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28577). (Від 28.03.2018 № 08/231-1015/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Трифоновій Тетяні Опанасівні на вул. 

Путивльській, 90 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33738). 

(Від 06.06.2018 № 08/231-1971/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ковальову Олегу Віталійовичу на 

вул. Луговій, 9, діл. 25 у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва 

(К-30682). (Від 09.01.2018 № 08/231-21/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Павлію Олегу Володимировичу на 

вул. Риболовецькій, 45є у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31380). 

(Від 27.11.2017 № 08/231-2900/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шестопал Катерині Леонідівні на вул. 

Луговій, 29а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30031). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-42/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Рибіцькій Валентині Григорівні на 

вул. Гомельській, 19-б у Подільському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31832). 

(Від 29.11.2017 № 08/231-2973/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Дорофею Володимиру Григоровичу 

на вул. Луговій, 10 діл. 13 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва (К-31306). (Від 25.01.2018 № 08/231-217/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Зелененку Ігорю Віталійовичу на 

вул. Парниковій, 21-а у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30892). 

(Від 12.09.2017 № 08/231-2102/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Несененко Олені Миколаївні на вул. 

Малоземельній, 21-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32002). 

(Від 09.01.2018 № 08/231-18/ПР). 
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15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кузнецову Володимиру 

Олександровичу на вул. Луговій, 8 діл. 26 у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення колективного садівництва (К-31100). (Від 09.01.2018 № 08/231-22/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Аболмасовій Тамарі Степанівні на 

вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34859). 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2741/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шатіловій-Прокопенко Катерині 

Євгенівні на вул. 9-та Лінія (поруч ділянки № 31) в Оболонському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-31252). (Від 20.11.2017 № 08/231-2782/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Призу Григорію Павловичу на вул. 

Карла Маркса, 30 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32145). 

(Від 25.01.2018 № 08/231-214/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Миколенко Оксані Олексіївні на вул. 

Повітрофлотській, 21 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31887). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-46/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бучинській Олені Володимирівні на 

вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 12 у Шевченківському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35002). (Від 19.09.25018 № 08/231-2973/ПР). 

 

3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Палютіну 

Пилипу Юрійовичу у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32578). 

(Від 20.02.2018 № 08/231-645/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 

Валерію Валерійовичу у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32598). 

(Від 20.02.2018 № 08/231-651/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Геннадію Валерійовичу на перетині Мінського проспекту та Окружної дороги в 
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Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32844). (Від 20.02.2018 № 08/231-

647/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині Мінського проспекту та Окружної дороги в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32842). (Від 07.02.2018 № 08/231-

462/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального 

гаражу (К-32372). (Від 31.01.2018 № 08/231-327/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32373). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-328/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кривецькому 

Євгену Олексійовичу на просп. Науки у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32334). (Від 06.02.2018 № 08/231-410/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Терещуку 

Олександру Володимировичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32671). (Від 30.01.2018 № 08/231-277/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пивоварову 

Олександру Володимировичу на вул. Сорочинській, 12 у Печерському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури 

(проїзд) (К-32504). (Від 07.02.2018 № 08/231-463/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смірнову 

Володимиру Васильовичу на вул. Конча-Озерній у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних 

гаражів (К-32140). (Від 20.02.2018 № 08/231-650/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бояджян Юлії 

Гагіківні на вул. Нагірній у Шевченківському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32767). (Від 07.02.2018 № 08/231-

458/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Миролюбенко 
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Катерині Юріївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32565). 

(Від 20.02.2018 № 08/231-652/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сичу Петру 

Васильовичу у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32569). 

(Від 07.02.2018 № 08/231-459/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павленку Івану 

Юрійовичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32593). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-411/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Копитьку 

Андрію Ярославовичу між Голосіївським струмком та Сергієвою Пустинню у 

Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

32739). (Від 20.02.2018 № 08/231-649/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Івановій Наталії 

Вікторівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32665). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-408/ПР).  

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лукашевій Еліні 

Люсигенівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32668). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-407/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Клименко Надії 

Миколаївні на вул. Сорочинській, 12 у Печерському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-32574).(Від 05.02.2018 № 08/231-387/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гавріній Ользі 

Михайлівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32669). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-412/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Молофєєнку 

Ігорю Івановичу на вул. Жулянській, 1 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32634). (Від 08.02.2018 № 08/231-501/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Приходько 

Олегу Сергійовичу на просп. Перемоги, 15 км у Святошинському районі м. 
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Києва для житлових, житлово-будівельних, гаражно і дачно-будівельних 

кооперативів (К-32524). (Від 06.02.2018 № 08/231-413/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єршовій Тетяні 

Василівні на вул. Павла Потоцького, 46б у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31529). (Від 28.11.2017 № 08/231-2931/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кучерині 

Дмитру Івановичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32814). (Від 20.02.2018 № 08/231-653/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стеценку 

Дмитру Глібовичу на вул. Чабанівській, 16 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32331). (Від 05.02.2018 № 08/231-389/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. Петропавлівській у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (К-32534). (Від 31.01.2018 № 08/231-329/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Матвійчуку 

Олександру Володимировичу у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32161). (Від 07.12.2017 № 08/231-3096/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу на вул. Обухівській у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33566). (Від 03.05.2018 № 08/231-1489/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Байдюк Анні 

Станіславівні на вул. Шевченка, 68в у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд К-31655). (Від 29.11.2017 № 08/231-2963/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Митрофанову 

Максиму Олеговичу на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-31943). (Від 11.12.2017 № 08/231-3146/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» на 

вул. Теремківській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 
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експлуатації адміністративної будівлі з приміщеннями, амбулаторії, аптеки (К-

32028). (Від 24.01.2018 № 08/231-189/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української 

Православної Церкви Київського Патріархату парафії Святої Великомучениці 

Катерини у Шевченківському районі м. Києва на вул. Лісківській, 15 у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування культової 

будівлі, інших будівель і споруд, необхідних для забезпечення діяльності 

парафії (К-32529). (Від 07.02.2018 № 08/231-460/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на просп. Науки, 50 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної, 

ринкової інфраструктури та дошкільним навчальним закладом (К-31836). (Від 

07.02.2018 № 08/231-456/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадській організації 

«Всеукраїнська організація «Довічне право інваліда, ветерана, учасника 

бойових дій» на вул. Медовій у Солом’янському районі м. Києва для 

малоповерхового або багатоповерхового будівництва (К-32447). (Від 06.02.2018 

№ 08/231-405/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадській організації 

«Всеукраїнська організація «Довічне право інваліда, ветерана, учасника 

бойових дій» на просп. Перемоги, 15 км у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та експлуатації малоповерхових житлових будинків (К-32441). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-406/ПР). 

 

3.14. Про відмову у поновлені договору оренди: 

 

1) Про відмову у поновленні товариству з обмеженою 

відповідальністю «Кімет-плюс» договору оренди земельної ділянки від 

04.08.2004 № 75-6-00130 для будівництва житлового комплексу з вбудованими 

приміщеннями соціального призначення, прибудованими приміщеннями 

кіноконцертного залу та підземним паркінгом на вул. Володимира Покотила 

(Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі м. Києва. (Від 21.09.2018 № 

08/231-3024/ПР). (Доп. Антоненко П.Д.). 

 

3.15. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 

№ 78-6-00287, укладеного між Київською міською радою та Київською міською 

радою профспілок для експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-
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юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. 

Прирічній, 30 (затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва (А-

22656). (Від 16.04.2018 № 08/231-1251/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). (Друге 

читання). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на масиві 

«Чорторий» у Деснянському районі м. Києва від 09.09.2005 № 62-6-00258 (А-

25782). (Від 20.09.2018 № 08/231-3015/ПР). 

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки в урочищі 

«Чорторий» у Деснянському районі м. Києва від 15.04.2004 № 62-6-00126 (А-

25993). (Від 17.10.2018 № 08/231-3609/ПР). 

 

4. Різне. 

 

1) Інформація про хід реставрації будинків №№ 12-а, 12-б, 14-а, 14-б 

на вул. Малій Житомирській (міські садиби Олександра Мурашка) у 

Шевченківському районі міста Києва. (Доп. Мондриївський В.М., Пантелеєв 

П.О., Попова Д.О., Федотов К.П.). 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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