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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 13.12.2018 

 

 

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 13.12.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01 червня 

2000 року № 141/862 «Про встановлення звання «Почесний громадянин міста 

Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови». (Від 02.10.2018 

№ 08/231-3202/ПР). (Доп. Загуменний  Д.М.). 

2) Про встановлення для комунальних підприємств, установ, 

організацій розміру кошторисної заробітної плати, що враховується при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються із залученням коштів місцевого бюджету. (Від 02.11.2018 № 

08/231-3846/ПР). (Доп. Федотов К.П.). 

3) Про припинення шкірно-венерологічних закладів охорони здоров’я 

шляхом приєднання до територіального медичного об’єднання 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у місті Києві. (Від 10.05.2018 № 08/231-1517/ПР). 
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(Доп. Гінзбург В.Г.). 

4) Про припинення психіатричних закладів охорони здоров’я шляхом 

приєднання до територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті 

Києві. (Від 10.05.2018 № 08/231-1520/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

5) Про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської 

міської ради від 25 березня 2010 року № 435/3873 «Про визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів». (Від 16.10.2018 № 08/231-3584/ПР). 

(Доп. Науменко Д.В.). 

6) Про внесення змін до Порядку найменування об'єктів міського 

підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського 

підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій у місті Києві. (Від 19.11.2018 № 08/231-4168/ПР). 

(Доп. Прокопів В.В.). 

7)  Про внесення змін до Порядку найменування об’єктів міського 

підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 

підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій у місті Києві. (Від 22.06.2018 № 08/231-2121/ПР). 

(Друге читання). (Доп. Березніков О.І.).  

8) Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. (Від 29.11.2018 № 08/231-

4237/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

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

вул. Героїв Дніпра, 1 в Оболонському районі міста Києва. (Від 03.04.2018 № 

08/231-1107/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

10) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

будинків №4 та №12/10 на вул. Зої Гайдай в Оболонському районі міста Києва.  

(Від 03.04.2018 № 08/231-1108/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

11) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

житлових будинків №14 та №18 на вул. Богатирській в Оболонському районі 

міста Києва. (Від 03.04.2018 № 08/231-1110/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

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

вул. Богатирській, 2 в Оболонському районі міста Києва. (Від 03.04.2018 № 

08/231-1112/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

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

вул. Героїв Дніпра, 16-Б в Оболонському районі міста Києва. (Від 03.04.2018 № 

08/231-1109/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

14) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 

житловими будинками №8 та №10 на вул. Богатирській в Оболонському районі 

міста Києва. (Від 03.04.2018 № 08/231-1105/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

15) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 

житловими будинками № 3, 3-А на вул. Зої Гайдай та житловим будинком № 2-

А на вул. Богатирській в Оболонському районі міста Києва. (Від 03.04.2018 № 

08/231-1106/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

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

вул. Богатирській, 6/1 в Оболонському районі міста Києва. (Від 03.04.2018 № 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9828
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9828
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9828
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9842
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9842
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9842
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9844
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9844
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9844
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9829
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9829
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9829
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9826
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9826
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9826
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9826
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9843
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9843


3 

 

08/231-1111/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

17) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на вул. 

Княжий Затон (вул. Срібнокільській, 1) у Дарницькому районі м. Києва. (Від 

21.05.2018 № 08/231-1721/ПР). (Доп. Марченко Р.В.). 

18) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Печенізька, 

11 у Шевченківському районі м. Києва. (Від 15.05.2018 № 08/231-1616/ПР). 

(Доп. Кутняк С.В.).  

19) Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання у 

належному стані дитячих майданчиків на території міста Києва. (Від 25.07.2018 

№ 08/231-2431/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

20) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до статті 22 Закону України «Про теплопостачання». (Від 

28.09.2018 № 08/231-3160/ПР). (Доп. Кутняк С.В.).  

21) Про забезпечення доступу громадськості до чинних та попередніх 

редакцій рішень Київської міської ради. (Від 10.10.2018 № 08/231-3440/ПР). 

(Доп. Макаров О.А.).  

22) 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. Макаров О.А.). (Друге 

читання). 

23) Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у 

районах столиці. (Від 30.08.2018 № 08/231-2589/ПР). (Доп. Білінський Т.В.). 

 

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

 

1) Про деякі питання використання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 03.07.2018 № 

08/231-2180/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.). 

2) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (ФОП Кузмінчук Алла Володимирівна, Військовий проїзд,1, літ. «К», 

Печерський район). (Від 18.05.2018 № 08/231-1685/ПР).  

3) Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної 

ради транспортних засобів комунальної власності територіальної громади міста 

Києва. (Від 29.08.2018 № 08/231-2557/ПР). 

4) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ТОВ «ХАУС СТАТУС ГРУП», вул. Московська, 3 літ А, Печерський 

район). (Від 06.08.2018 № 08/231-2475/ПР). 

5) Про внесення змін до Додатка 3 до рішення Київської міської ради 

від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду 

майна територіальної громади міста Києва». (Від 21.09.2018 № 08/231-

3019/ПР). (Доп. Андрєєв А.С.). 

6) Про питання приватизації комунального майна територіальної 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9843
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11696
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11696
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11696
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11191
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11191
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10768
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9495
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9495
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9495
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9495
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11585
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11585
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громади міста Києва, що належить до об’єктів малої приватизації. (Від 

28.11.2018 №08/231-4226).  

7) Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної 

громади міста Києва. (Від 28.11.2018 №08/231-4225).  

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Чайко Миколі 

Юрійовичу, Твердохліб Олені Федорівні, Калашнікову Веніаміну 

Володимировичу, та Калашніковій Людмилі Володимирівні для експлуатації і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

Полоцькому, 10 у Голосіївському районі м. Києва (П-9657). (Від 24.05.2018 № 

08/231-1816/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Шевченку 

Василю Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 3 у Деснянському районі 

м. Києва (А-24240). (Від 04.04.2018 № 08/231-1115/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Сидоренку 

Михайлу Ігоровичу та Хоменку Олександру Анатолійовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

Розважівському, 3-а у Подільському районі м. Києва (П-9141). (Від 17.05.2018 

№ 08/231-1672/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Комасі Світлані 

Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Кисловодському, 1 у Деснянському 

районі м. Києва (П-9134). (Від 16.04.2018 № 08/231-1252/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сивокінь Надії 

Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Шевченка, 132а у Солом’янському районі м. Києва (П-

9116). (Від 17.05.2018 № 08/231-1673/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Полозовій 

Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 91 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9660). (Від 04.06.2018 № 08/231-1922/ПР).  

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ванханову 

Олександру Геннадійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Львівській, 36 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9758). (Від 25.01.2018 № 08/231-208/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Авраменко 

Євдокії Іванівні, Дроботуну Олександру Васильовичу та Марусик Ганні 

Леонідівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд на вул. Гоголя, 22 у Деснянському районі м. Києва (П-9754). 

(Від 14.05.2018 № 08/231-1562/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Демченком 

Віталієм Івановичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Центральній, 8-б у Дарницькому  

районі  м. Києва. (П-9902). (Від 27.11.2018 № 08/231-4217/ПР). 

10) 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). (Повторно). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Грабовецькому 

Володимиру Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 83 в Оболонському 

районі м. Києва. (П-9817). (Від 24.07.2018 № 08/231-2390/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ковалевській 

Євгенії Олександрівні та Куцу Івану Олеговичу для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Бердянській, 14-а у Шевченківському районі м. Києва. (П-9816). (Від 19.10.2018 

№ 08/231-3672/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Луніну Денису 

Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на хуторі Редьки, 9-к в Оболонському районі 

м. Києва. (П-9814). (Від 08.10.2018 № 08/231-3384/ПР). 

14) Про передачу громадянам Козловському Володимиру Олеговичу та 

Корабльову Сергію Олександровичу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для обслуговування жилого будинку і господарських споруд на вул. 

Гвардійській, 8 у Голосіївському районі м. Києва. (П-9909). (Від 30.11.2018 № 

08/231-4243/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Кононенку 

Миколі Васильовичу та Кононенку Тетяні Павлівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Петропавлівській, 22 літера «Б» у Подільському районі м. Києва. (П-9916). (Від 

30.11.2018 № 08/231-4244/ПР). 

16) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сайдак Аліні 

Олегівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Петропавлівській, 22-24 у Подільському  районі м. 

Києва. (П-9915). (Від 30.11.2018 № 08/231-4245/ПР). 

17) Про приватизацію земельної ділянки громадянці  Андреєвій Лілії 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Петропавлівській, 22-24 літера «А» у Подільському  

районі м. Києва. (П-9914). (Від 30.11.2018 № 08/231-4246/ПР). 

18) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Андреєву 

Дмитру Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Петропавлівській, 22-24 літера «В» у 

Подільському  районі м. Києва. (П-9913). (Від 30.11.2018 № 08/231-4247/ПР). 

19) Про приватизацію земельної ділянки громадянам  Орчакову 

Олексію Володимировичу та Орчаковій Ользі Володимирівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Петропавлівській, 22 літера «А» у Подільському  районі м. Києва. (П-9912). 

(Від 30.11.2018 № 08/231-4248/ПР). 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Перевертун Марії Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Металістів, 12-А у Солом’янському 

районі м. Києва. (А-22460). (Від 12.11.2018 № 08/231-3992/ПР). 

2) Про передачу громадянину Букші Федору Леонідовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 27-б у Голосіївському 

районі м. Києва. (А-25017). (Від 02.11.2018 № 08/231-3835/ПР). 

3) 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). 

(Повторно). 

4) 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). (Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Ушинського, 4 у 

Солом'янському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

"ЗВЕЗДОЧЕТ-1" для експлуатації та обслуговування торговельного центру. (Є-

1523). (Від 22.11.2018 № 08/231-4195/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу. (Є-1359). (Від 02.11.2018 № 08/231-

3847/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1379). (Від 02.11.2018 № 08/231-

3848/ПР). 

4) Про продаж права оренди на земельну ділянку на земельних торгах 

(аукціоні) для влаштування лінійних об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (дороги, проїзди тощо), крім об'єктів дорожнього сервісу, а 
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також для створення озеленених територій загального користування на просп. 

Степана Бандери, 20-а в Оболонському районі  м. Києва. (Є-1472). (Від 

23.01.2018 № 08/231-154/ПР). 

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). (Повторно). 

2) Про поновлення малому приватному підприємству «КУРА»  

договору оренди земельної ділянки для реконструкції з розширенням, 

експлуатації і обслуговування торговельного павільйону з сезонним 

майданчиком на просп. Петра Григоренка, 19 у Дарницькому районі м. Києва. 

(А-25685). (Від 30.11.2018 № 08/231-4249/ПР). 

3.5. 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-

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). (Повторно). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. 

Промисловій у Голосіївському районі м. Києва від 02.08.2007 №79-6-00526 (зі 

змінами). (А-26226). (Від 19.11.2018 № 08/231-4166/ПР) 

3.6. 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).(Повторно). 

2) 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). (Повторно). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

підприємству «АГЛАЙС» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
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http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1603CE5D3D8FED49C225830000688614?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1603CE5D3D8FED49C225830000688614?OpenDocument
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
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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). (Повторно). 

 

3.7. 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). 

(Повторно). 

 

3.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» у пров. Музейному, 

10 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-офісного нежилого будинку (К-32667). (Від 06.02.2018 № 

08/231-425/ПР). 

2) 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). (Повторно). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Укртелеком» на вул. Івана Сірка, 2 у Голосіївському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації існуючих будівель та споруд зв’язку (К-28053). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3192/ПР) (Друге читання). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-

МЕМОРІАЛЬНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «БАБИН ЯР» на вул. Мельникова, 44 у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру НІМЗ «Бабин Яр» (К-

35967). (Від 02.11.2018 № 08/231-3854/ПР). 

 

3.9. Надання/передача: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального 

комплексу на просп. Степана Бандери, 34-в в Оболонському районі м. Києва 

(А-23958). (Від 30.11.2017 № 08/231-2985/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10158
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10158
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7A0165024A0DFBA5C2258343006DFB4B?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7A0165024A0DFBA5C2258343006DFB4B?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7A0165024A0DFBA5C2258343006DFB4B?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7A0165024A0DFBA5C2258343006DFB4B?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7A0165024A0DFBA5C2258343006DFB4B?OpenDocument
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
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2) Про надання земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 9 

Подільського району м. Києва для обслуговування та експлуатації поліклініки 

№ 3 на вул. Турівській, 26 у Подільському районі м. Києва (Д-8130). (Від 

24.09.2018 № 08/231-3029/ПР). 

3) Про надання земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 9 

Подільського району м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель 

дитячої клінічної лікарні № 9 на вул. Копилівській, 1/7 у Подільському районі 

м. Києва (Д-7368). (Від 01.10.2018 № 08/231-3163/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 9 

Подільського району м. Києва для обслуговування та експлуатації поліклініки 

№ 2 на просп. Правди, 64-а у Подільському районі м. Києва (Д-7372). (Від 

26.09.2018 № 08/231-3095/ПР). 

5) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРУМ ВЕСТ САЙД» для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази на вул. Олени Теліги, 6 у Шевченківському 

районі м. Києва (А-22784). (Від 15.12.2016 № 08/231-4969/ПР). 

6) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «АРС-ЕН» 

в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо-

складської будівлі на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва. 

(Д-8883). (Від 22.11.2018 № 08/231-4199/ПР). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РУІОЛ» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування міні-ринку 

на вул. Оноре де Бальзака, 94-а у Деснянському районі м. Києва. (А-25783). 

(Від 02.11.2018 № 08/231-3849/ПР). 

8) Про передачу приватному підприємству «Українське науково-

виробниче комерційне підприємство «Атіка» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування спортивно- оздоровчого комплексу на Парковій 

дорозі, 3 (о. Труханів) у Дніпровському районі м. Києва. (Д-3353). (Від 

15.12.2015 № 08/231-181/ПР). 

9) Про передачу приватному підприємству «Українське науково-

виробниче комерційне підприємство «Атіка» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування спортивно- оздоровчого комплексу на Парковій 

дорозі, 6 (літера «Б», о. Труханів) у Дніпровському районі м. Києва. (Д-3354). 

(Від 15.12.2015 № 08/231-179/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"БУДІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ" земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на Парковій дорозі, 3 (літера 

"М") у Дніпровському районі м. Києва. (Д-3371). (Від 15.12.2015 № 08/231-

180/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРБІЛД" земельної ділянки для обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення на вул. Лісничій, 2 у Голосіївському районі 

м. Києва. (Д-7522). (Від 22.11.2018 № 08/231-4203/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11736
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11736
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11736
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11736
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
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12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕАЛ-СЕРВІС» земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім 

об'єктів дорожнього сервісу) на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. 

Києва. (Д-9107). (Від 22.11.2018 № 08/231-4194/ПР). 

13) Про передачу земельної ділянки   ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕССОР ГРУП» для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку у пров. Тараса Шевченка, 16 у Шевченківському районі м. 

Києва. (А-20064). (Від 22.11.2018 № 08/231-4193/ПР). 

14) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-

ТРАНС АВТО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

комплексу об’єктів по наданню послуг населенню на Столичному шосе, 101-в, 

101-г, 101-д у Голосіївському районі м. Києва. (А-26236). (Від 27.11.2018 № 

08/231-4216/ПР). 

15) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОМАЛЬГАУТ» для експлуатації та обслуговування 

виробничих, складських будівель та інших господарських споруд на вул. 

Пшеничній, 7-В, 7-Д (літ.А) у Святошинському районі м. Києва. (Д-8759). (Від 

08.10.2018 № 08/231-3385/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПК БВ Чайка» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування водно-спортивної бази на вул. Набережній, урочище Чорторий, 

12 у Дніпровському районі м. Києва. (Д-9052). (Від 18.10.2018 № 08/231-

3656/ПР). 

17) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАЛЛАДІО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

приймальних пунктів вторсировини на просп. Лісовому, 43 у Деснянському 

районі м. Києва. (Д-9137). (Від 15.11.2018 № 08/231-4123/ПР). 

18) 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). 

(Повторно). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» земельної ділянки для 

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

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

(Повторно). 

20) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Т-

ПРОЕКТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговельних 

павільйонів на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі м. Києва (Д-

7263). (Від 11.06.2018 № 08/231-2001/ПР). (Повторно). 

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-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-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
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21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової адміністративної будівлі на вул. 

Лабораторній, 6 у Печерському районі м. Києва. (А-26086). (Від 22.11.2018 № 

08/231-4192/ПР). 

22) Про передачу земельної ділянки    ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІДАС СОЛЮШЕН» для реконструкції нежитлових 

будівель з подальшою експлуатацією та обслуговуванням на бульв. Дружби 

народів, 14 у Печерському районі м. Києва. (А-25931). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4064/ПР). 

23) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"СПОРТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «СКЕЛЯ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування причалів з влаштуванням майданчиків для 

водних видів спорту (рекреаційний комплекс) на просп. Генерала Ватутіна, 7А 

у Деснянському районі м. Києва. (Д-9085). (Від 22.11.2018 № 08/231-4200/ПР). 

24) Про надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АВТ КОМПАНІ» для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському 

районі міста Києва. (А-26227). (Від 30.11.2018 № 08/231-4250/ПР). 

25) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Юрія Гагаріна, 17-а у Дніпровському районі м. 

Києва. (А-25395). (Від 29.08.2018 № 08/231-2585/ПР). 

26) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала 

Якубовського, 1-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25479). (Від 13.08.2018 

№ 08/231-2498/ПР). 

27) 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, 22А у 

Подільському районі м. Києва (А-25172). (Від 20.06.2018 № 08/231-2078/ПР).  

28) 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, 10-А у 

Подільському районі м. Києва (А-25169). (Від 11.06.2018 № 08/231-1994/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Валентина Сєрова, 32 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24903). (Від 10.05.2018 № 08/231-1537/ПР). 

30) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Гродненській, 11 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24924). (Від 16.05.2018 № 08/231-1636/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11108
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11108
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11108
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11108
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11108
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10738
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10738
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10738
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10738
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10305
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10305
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10305
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10305
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31) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Будівельників, 37 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24893). (Від 10.05.2018 № 08/231-1547/ПР). 

32) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Краківській, 4-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24886). (Від 10.05.2018 № 08/231-1542/ПР). 

33) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Миру, 2/3-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25084). (Від 16.05.2018 № 08/231-1641/ПР). 

34) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Миколайчука, 15-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24887). (Від 10.05.2018 № 08/231-1548/ПР). 

35) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Перова, 8-А у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24884). (Від 10.05.2018 № 08/231-1536/ПР). 

36) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Верховної Ради, 15-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24916). (Від 10.05.2018 № 08/231-1546/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 10-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24901). (Від 16.05.2018 № 08/231-1634/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Плеханова, 6-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25083). (Від 21.05.2018 № 08/231-1717/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Кибальчича, 7 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24979). (Від 16.05.2018 № 08/231-1635/ПР). 

40) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Червоноткацькій, 12 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24917). (Від 10.05.2018 № 08/231-1545/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Генерала Ватутіна, 22-в у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24988). (Від 16.05.2018 № 08/231-1642/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10212
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10212
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10212
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10212
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10216
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10216
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10216
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10216
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10311
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42) 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 № 334) на вул. Героїв Севастополя, 3 у Солом’янському районі м. Києва 

(А-25321). (Від 14.08.2018 № 08/231-2539/ПР). 

43) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Павлівській, 6 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25354). (Від 09.08.2018 № 08/231-

2484/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Будівельників, 24-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24918). (Від 10.05.2018 № 08/231-1549/ПР). 

45) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Празькій, 20-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25069). (Від 16.05.2018 № 08/231-1639/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, 14А у 

Подільському районі м. Києва (А-25168). (Від 20.06.2018 № 08/231-2081/ПР). 

47) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 53 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24984). (Від 16.05.2018 № 08/231-1633/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Микитенка, 11-б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25165). (Від 11.06.2018 № 08/231-1992/ПР).  

49) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Попудренка, 24 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24894). (Від 14.05.2018 № 08/231-1575/ПР). 

50) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва (А-

24902). (Від 10.05.2018 № 08/231-1539/ПР). 

51) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Перова, 13-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24983). (Від 16.05.2018 № 08/231-1643/ПР). 

52) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
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навчального закладу на вул. Червоноткацькій, 17-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24885).(Від 14.05.2018 № 08/231-1571/ПР). 

53) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Тульчинській, 7 у 

Подільському районі м. Києва (А-25173). (Від 20.06.2018 № 08/231-2080/ПР). 

54) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Шулявській, 10/12 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-23630). (Від 06.06.2018 № 08/231-

1967/ПР). 

55) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Межовій, 12А у 

Подільському районі м. Києва (А-25167). (Від 11.06.2018 № 08/231-1993/ПР). 

56) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 14-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24900). (Від 10.05.2018 № 08/231-1544/ПР). 

57) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Генерала Карбишева, 18в у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24922). (Від 10.05.2018 № 08/231-1538/ПР). 

58) Про надання земельної ділянки загальноосвітньому навчальному 

закладу «Школа екстернів» для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на просп. Голосіївському, 106/4 у Голосіївському районі м. Києва (А-

25203). (Від 20.06.2018 № 08/231-2076/ПР). 

59) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Флоренції, 3 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25071). (Від 16.05.2018 № 08/231-1646/ПР). 

60) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 20а у Печерському районі м. 

Києва (А-25744). (Від 08.10.2018 № 08/231-3370/ПР). 

61) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка Туполєва, 

20-є у Шевченківському районі м. Києва (А-25353). (Від 09.08.2018 № 08/231-

2485/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти (середня загальноосвітня 
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школа № 46) на вул. Миколи Василенка, 10 у Солом’янському районі м. Києва 

(А-25322). (Від 14.08.2018 № 08/231-2541/ПР). 

63) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Деміївському, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25382). (Від 09.08.2018 № 08/231-2479/ПР). 

64) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Козацькій, 5 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25291). (Від 25.07.2018 № 08/231-2405/ПР). 

65) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти (апарат управління освіти) на 

просп. Голосіївському, 118-б у Голосіївському районі м. Києва (А-25290). (Від 

11.07.2018 № 08/231-2227/ПР). 

66) 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 № 373) на вул. Мартиросяна, 22-а у Солом’янському районі м. Києва (А-

25326). (Від 13.08.2018 № 08/231-2506/ПР). 

67) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала 

Якубовського, 7-г у Голосіївському районі м. Києва (А-25481). (Від 10.09.2018 

№ 08/231-2768/ПР). 

68) 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 № 373) на вул. Мартиросяна, 24 у Солом’янському районі м. Києва (А-

25325). (Від 14.08.2018 № 08/231-2540/ПР). 

69) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка Туполєва, 

28-а у Шевченківському районі м. Києва (А-25270). (Від 19.07.2018 № 08/231-

2335/ПР). 

70) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти у пров. Телеграфному, 2 у Печерському районі м. Києва 

(А-25742). (Від 02.10.2018 № 08/231-3213/ПР). 

71) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Юності, 12 у Дніпровському районі м. Києва (А-

24892). (Від 14.05.2018 № 08/231-1573/ПР). 
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72) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель і споруд на просп. Правди, 64г у 

Подільському районі м. Києва (А-24484). (Від 10.09.2018 № 08/231-2767/ПР). 

73) Про надання гімназії «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Марини Цвєтаєвої, 14-в у Деснянському районі м. 

Києва (А-24767). (Від 10.05.2018 № 08/231-1540/ПР). 

 

3.10. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ для 

обслуговування будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8148). (Від 20.02.2018 № 08/231-629/ПР). 

 

3.11. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) 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). (Повторно). 

 

4. Різне. 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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