КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про порядок денний
пленарного засідання VI сесії
Київської міської ради
VІІІ скликання 17.05.2018

проект

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії
Київської міської ради, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання VІ сесії Київської
міської ради VІІІ скликання 17.05.2018 такі питання:
1. Загальні питання:
1)
Про затвердження плану роботи Київської міської ради VIII
скликання на 2018 рік. (Від 20.03.2018 № 08/231-909/ПР). (Доп. Прокопів В.В.).
2)
Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста
Києва на 2018 - 2020 роки. (Від 05.04.2018 № 08/231-1142/ПР). (Доп. Пантелеєв
П.О., Науменко Д.В.).
3)
Про затвердження звітів за 2017 рік про результати проведення
моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 02.03.2018 № 08/231-744/ПР).
(Доп. Мельник Н.О.).
4)
Про створення інклюзивно-ресурсних центрів. (Від 28.03.2018 №
08/231-1016/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.).
5)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 грудня
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2012 року № 689/8973 «Про затвердження Положення про інформаційнотелекомунікаційну систему «Єдиний інформаційний простір територіальної
громади міста Києва». (Від 15.12.2017 № 08/231-3204/ПР). (Доп. Назаров Ю.Л.).
6)
Про внесення змін до Положення про Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). (Від 21.11.2017 № 08/231-2807/ПР).
(Доп. Колтик О.Т.).
7)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 грудня
2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки». (Від
06.04.2018 № 08/231-1180/ПР). (Доп. Странніков А.М.).
8)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.12.2017
№ 702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». (Від 16.03.2018 № 08/231902/ПР). (Доп. Бродський О.Я.).
9)
Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської
ради від 20.12.2017 № 702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». (Від
11.04.2018 № 08/231-1200/ПР). (Доп. Бродський О.Я.).
10) Про внесення доповнення у додаток до рішення Київської міської
ради від 20.12.2017 № 702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». (Від
26.04.2018 № 08/231-1408/ПР). (Доп. Бродський О.Я.).
11) Про затвердження Порядку розміщення пересувних атракціонів на
території міста Києва. (Від 16.05.2017 № 08/231-1301/ПР). (Доп. Яловий К.В.,
Бродський О.Я.).
12) Про питання використання поліетиленових пакетів в магазинах та
точках продажу товарів. (Від 15.03.2018 № 08/231-898/ПР). (Доп. Яловий К.В.).
13) Про ініціативи створення об’єктів благоустрою зеленого
господарства міста Києва. (Від 16.02.2018 № 08/231-590/ПР). (Доп. Яловий
К.В.).
14) Про викуп земельних ділянок між вулицею МикільськоСлобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва для
суспільних потреб (створення парку). (Від 08.02.2018 № 08/231-483/ПР). (Доп.
Петровець О.Ф.).
15) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
вул. Марини Цвєтаєвої, 16, 16-б, 16-в у Деснянському районі м. Києва. (Від
30.11.2017 № 08/231-2979/ПР). (Доп. Шарій В.В.).
16) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
розі вулиці Кудряшова та площі Петра Кривоноса у Солом’янському районі м.
Києва. (Від 23.10.2017 № 08/231-2644/ПР). (Доп. Негрич М.М.).
17) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13
листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 06.02.2018
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№ 08/231-434/ПР). (Доп. Свистунов О.В.).
18) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2016
№ 550/1554 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного
суду міста Києва». (Від 11.04.2018 № 08/231-1199/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).
19) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.02.2017
№ 822/1826 «Про затвердження списку присяжних Оболонського районного
суду міста Києва». (Від 11.04.2018 № 08/231-1198/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).
20) Про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки
обставин, які призвели до пошкодження та знищення історичних будинків на
вулиці Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 у Подільському районі м.
Києва. (Від 02.03.2018 № 08/231-745/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.).
21) Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської
міської ради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних
стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання
договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та
утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016
році. (Від 02.02.2018 № 08/231-366/ПР). (Доп. Харчук С.В.).
22) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.07.2016
№ 576/576 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі
газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва». (Від 30.03.2018
№ 08/231-1081/ПР). (Доп. Макаров О.А.).
23) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону
культурної спадщини. (Від 02.03.2018 № 08/231-746/ПР). (Доп. Прокопів В.В.,
Гусовський С.М.).
24) Про забезпечення контролю за роботою басейних комплексів,
розташованих у закладах освіти комунальної власності територіальної громади
міста Києва. (Від 09.02.2018 № 08/231-517/ПР). (Доп. Пабат О.В.).
25) Про Порядок доступу до пленарних засідань сесій Київської міської
ради. (Від 07.02.2018 № 08/231-435/ПР). (Доп. Хацевич І.М.).
26) Про
забезпечення
загального
публічного
доступу
до
адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36. (Від 13.10.2017 №
08/231-2548/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.).
27) Про використання революційного прапора ОУН на будівлях
Київської міської ради та районних у м. Києві державних адміністрацій. (Від
08.02.2018 № 08/231-485/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М.).
2.

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

1)
Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання.
(Від 27.02.2018 № 08/231-684/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.).
2)
Про безоплатну передачу майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної
громади міста Миронівка. (Від 22.02.2018 № 08/231-663/ПР). (Доп. Симонов
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С.А.).
3)
Про окремі питання використання нежитлових об’єктів
комунальної власності спеціального призначення. (Від 16.02.2018 № 08/231593/ПР). (Доп. Артеменко С.В., Антонєнко Л.В., Росляков В.В.).
4)
Про повернення в комунальну власність кінотеатру «ЗОРЯНИЙ».
(Від 30.11.2017 № 08/231-2977/ПР). (Доп. Діденко Я.О.). (Повторно).
5)
Про надання дозволу на знесення та списання основних засобів, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
обліковуються на балансі комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо». (Від
30.01.2018 № 08/231-266/ПР).
6)
Про надання дозволу комунальній аварійно-рятувальній службі
«Київська служба порятунку» на списання шляхом продажу на аукціоні
транспортних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва. (Від 14.02.2018 № 08/231-553/ПР).
7)
Про надання дозволу приватному акціонерному товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал» на списання основних засобів, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (Від
27.02.2018 № 08/231-690/ПР).
8)
Про надання дозволу управлінню освіти Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації на списання шляхом ліквідації
транспортних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва (Від 26.02.2018 № 08/231-680/ПР).
9)
Про
закріплення
основного
засобу
за
КП
«Госпкомобслуговування». (Від 21.02.2018 № 08/231-659/ПР).
10) Про скасування рішення Київської міської ради від 22 червня 2017
року № 637/2799 «Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди». (ТОВ «РІКОВЕРІ ЛАЙФ», вул. Кирилівська, 103-А, К.1, Подільський
район). (Від 24.01.2018 № 08/231-160/ПР).
11) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ІНВАЛІДІВ «НАДІЯ», бульвар Бикова Леоніда, 7-А,
Деснянський район). (Від 04.04.2017 № 08/231-908/ПР).
12) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО
«Рада організації ветеранів України Шевченківського району м. Києва», вул.
Коперника, 10, Шевченківський район). (Від 20.12.2017 № 08/231-3223/ПР).
13) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.
(РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ «ТІЛО ХРИСТА», вулиця Беретті Вікентія,
18, Деснянський район). (Від 19.01.2018 № 08/231-97/ПР).
14) Про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється
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на конкурсних засадах. (Спеціалізована школа №89 Печерського району м.
Києва, вулиця Рибальська, 4, Печерський район). (Від 22.02.2018 № 08/231660/ПР).
15) Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на
конкурсних засадах. (Середня загальноосвітня школа №67 м. Києва, вул. Героїв
Севастополя, 9 А, Солом’янський район). (Від 22.12.2017 № 08/231-3259/ПР).
16) Про демонтаж та списання основних засобів, які належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва.(Від 23.01.2018 №
08/231-158/ПР).
17) Про визначення розміру статутного капіталу комунального
підприємства «Аптека-Музей». (Від 14.03.2018 № 08/231-876/ПР).
3.
Про питання містобудування та землекористування. (Доп.
Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Свистунов О.В.):
3.1.

Приватизація:

1)
Про приватизацію земельної ділянки громадянину Назарову Сергію
Євгенійовичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Білогородській, 20 у Святошинському
районі м. Києва (П-9798). (Від 28.03.2018 № 08/231-1028/ПР).
2)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Науменко Юлії
Гарріївні для експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Білогородській, 22 у Святошинському районі м. Києва
(П-9797). (Від 28.03.2018 № 08/231-1027/ПР).
3)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Несін Надії
Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Передовій, 2 у Голосіївському районі м. Києва (П9784). (Від 26.03.2018 № 08/231-968/ПР).
3.2.

Громадяни:

1) Про передачу громадянину Шихненку Анатолію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Дібровній, 17-б у
Голосіївському районі м. Києва (А-3700). (Від 03.10.2017 № 08/231-2402/ПР).
(Повторно).
2) Про передачу громадянину Дегтярьову Сергію Івановичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 19-д у
Голосіївському районі м. Києва (А-17601). (Від 12.05.2017 № 08/231-1266/ПР).
(Повторно).
3) Про передачу громадянину Калацькому Олександру Васильовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 68-б у Дарницькому
районі м. Києва (А-14225). (Від 02.02.2017 № 08/231-331/ПР). (Повторно).
4) Про передачу громадянину Коновалову Василю Івановичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва
на вул. Олександрівській, 21-а у Шевченківському районі м. Києва (А-17876).
(Від 10.10.2017 № 08/231-2499/ПР).
5) Про передачу громадянці Гриценко Тамарі Семенівні, члену
громадської
організації
садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 204 у Солом’янському районі м. Києва (А-23322).
(Від 19.10.2017 № 08/231-2617/ПР).
6) Про передачу громадянці Шляховій Валентині Василівні, члену
громадської
організації
садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 140 у Солом’янському районі м. Києва (А-23116).
(Від 18.10.2017 № 08/231-2608/ПР).
7) Про передачу громадянці Фомичевій Оксані Михайлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 13-а у
Солом’янському районі м. Києва (А-22346). (Від 03.10.2017 № 08/231-2405/ПР).
8) Про передачу громадянам Гребенчуку Віктору Вікторовичу та
Коваленку Олександру Івановичу у спільну часткову власність земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Квітки-Основ’яненка, 35 у Голосіївському районі м.
Києва (А-23100). (Від 28.03.2018 № 08/231-991/ПР).
9) Про передачу громадянці Мовчан Аллі Володимирівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 1-шій Острівній,
124 у Голосіївському районі м. Києва (А-22825). (Від 19.03.2018 № 08/231907/ПР).
3.3. Надання
землеустрою:

дозволу

громадянам

на

розроблення

проекту

1)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гаврелюку Богдану Михайловичу у
пров. Жовтневому у Святошинському районі міста Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31021).
(Від 28.09.2017 № 08/231-2338/ПР). (Повторно).
3.4.
оцінки:

Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової

1)
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1466). (Від 09.11.2017 № 08/2312706/ПР).
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2)
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1485). (Від 12.02.2018 № 08/231539/ПР).
3)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ЯК СУПЕР
ЕСТЕЙТ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі громадського
призначення на вул. Маршала Якубовського, 6-Б у Голосіївському районі м.
Києва (Є-1463). (Від 09.11.2017 № 08/231-2705/ПР).
4)
Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1475).
(Від 12.02.2018 № 08/231-537). (Повторно).
5)
Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «АРТПЛЮС» для експлуатації та обслуговування будівлі
магазину на вул. Академіка Карпинського, 7 у Солом’янському районі м. Києва
(Є-1490). (Від 28.03.2018 № 08/231-1033/ПР).
6)
Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу для обслуговування автомобілістів на розі Столичного шосе та вул.
Лютневої у Голосіївському районі м. Києва (Є-1478). (Від 20.02.2018 № 08/231641/ПР).
7)
Про продаж земельної ділянки
публічному акціонерному
товариству
«Науково-виробничий
центр
«Борщагівський
хімікофармацевтичний завод» для обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та
дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування існуючих будівель
і споруд на вул. Миру, 17 у Святошинському районі м. Києва (Є-1427). (Від
28.03.2018 № 08/231-1034/ПР).
3.5.

Надання/передача:

1)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Урлівській, 3-г у Дарницькому
районі м. Києва (А-24406). (Від 07.02.2018 № 08/231-444/ПР).
2)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Княжий Затон, 17-г у
Дарницькому районі м. Києва (А-24419). (Від 05.02.2018 № 08/231-379/ПР).
3)
Про надання земельної ділянки Управлінню освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для
експлуатації та обслуговування будівель дошкільного навчального закладу №
325 на бульв. Дружби Народів, 7 у Печерському районі м. Києва (А-24522). (Від
05.02.2018 № 08/231-378/ПР).
4)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
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районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Саратовській, 41 у
Шевченківському районі м. Києва (А-24200). (Від 26.12.2017 № 08/2313268/ПР).
5)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Довженка,
14-а у Шевченківському районі м. Києва (А-23972). (Від 30.11.2017 № 08/2313005/ПР).
6)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі адміністративного призначення на вул.
Миколи Закревського, 15-а у Деснянському районі м. Києва (А-23619). (Від
07.12.2017 № 08/231-3087/ПР).
7)
Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
навчального закладу на вул. Архітектора Ніколаєва, 5-а у Деснянському районі
м. Києва (А-23594). (Від 15.02.2018 № 08/231-570/ПР).
8)
Про надання спеціалізованій школі I-III ступенів № 202 з
поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району
міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального
закладу на просп. Лісовому, 22-а у Деснянському районі м. Києва (А-24573).
(Від 15.02.2018 № 08/231-568/ПР).
9)
Про надання спеціалізованій школі I ступеня № 312 з поглибленим
вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на вул.
Каштановій, 12 у Деснянському районі м. Києва (А-23599). (Від 21.12.2017 №
08/231-3227/ПР).
10) Про передачу приватному акціонерному товариству «Холдингова
компанія «Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва та експлуатації
житлових
будинків
з
паркінгом
та
вбудовано-прибудованими
адміністративними приміщеннями і закладами громадського харчування на вул.
Жулянській у Голосіївському районі м. Києва (Д-8256). (Від 09.02.2018 №
08/231-516/ПР). (Повторно).
11) Про передачу земельної ділянки громадянці Штутман Дарині
Володимирівні для експлуатації та обслуговування існуючого кафе на вул.
Генерала Наумова, 62 у Святошинському районі м. Києва (Д-8280). (Від
23.11.2017 № 08/231-2833/ПР). (Повторно).
12) Про передачу громадянці Толчеєвій Тетяні Станіславівні земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування об’єкту інженерно-транспортної
інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на Оболонській набережній,
65-а в Оболонському районі м. Києва (Д-7380). (Від 26.12.2017 № 08/2313272/ПР).
13) Про передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» для експлуатації та
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обслуговування нежитлової будівлі на просп. Перемоги, 24-б у
Шевченківському районі м. Києва (Д-8080). (Від 30.01.2018 № 08/231-296/ПР).
14) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного центру
на просп. Степана Бандери, 26-б в Оболонському районі м. Києва (Д-8293). (Від
19.03.2018 № 08/231-904/ПР).
15) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСАНІВКА ІНВЕСТ» на вул. Євгена Сверстюка, 54
у Дніпровському районі м. Києва для будівництва житлового комплексу з
прибудованим дошкільним закладом та пунктом централізованої системи
пожежного спостереження (Д-8570). (Від 06.4.2018 № 08/231-1178/ПР).
16) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС
«МОНІТОР» земельної ділянки для реконструкції з розширенням нежитлових
будівель під спортивний комплекс з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням і благоустроєм прилеглої території на вул. Електриків, 29 у
Подільському районі м. Києва (Д-8490). (Від 05.03.2018 № 08/231-755/ПР).
17) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «БІЗНЕС» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу на вул. Миколи
Кибальчича, 1 у Дніпровському районі м. Києва (Д-8186). (Від 19.03.2018 №
08/231-903/ПР).
18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ПРОТАС» земельної ділянки для експлуатації магазину продовольчих товарів
та кафе на вул. Протасів Яр, 3 у Солом’янському районі м. Києва (Д-8005). (Від
28.11.2017 № 08/231-2913/ПР).
19) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «РИБАЛКО-КОМПАНІ» для експлуатації та обслуговування
багатоквартирних житлових будинків на вул. Маршала Рибалка, 5-а у
Шевченківському районі м. Києва (А-25011). (Від 05.04.2018 № 08/2311153/ПР).
20) Про передачу приватному акціонерному товариству «Холдингова
компанія «Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
житлового
будинку
з
вбудованими
нежитловими
приміщеннями на вул. Миколи Кибальчича, 2 у Дніпровському районі м. Києва
(Д-7112). (Від 02.04.2018 № 08/231-1098/ПР).
21) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» для будівництва,
експлуатації та обслуговування навчально-виховного об’єднання з дошкільним
навчальним закладом та експлуатації мистецького клубу на вул.
Регенераторній, 4-в (літ. «1 Л») у Дніпровському районі м. Києва (А-24737).
(Від 05.03.2018 № 08/231-750/ПР).
22) Про передачу приватному підприємству «Будінвестмонтаж»
земельної ділянки для будівництва житлових будинків на вул. Сім’ї
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Кульженків, 22 в Оболонському районі м. Києва (Д-5304). (Від 06.03.2018 №
08/231-782/ПР).
23) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Московському, 22 в
Оболонському районі м. Києва (А-21983). (Від 18.07.2016 № 08/231-3056/ПР).
(Повторно).
24) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки для розміщення та
обслуговування об’єкту енергетичної інфраструктури (трансформаторної
підстанції) на Набережно-Рибальській дорозі в Оболонському районі м. Києва
(Д-7513). (Від 02.10.2017 № 08/231-2350/ПР). (Повторно).
25) Про надання комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури, в тому числі для
учасників антитерористичної операції на сході України на просп. Відрадному,
42 у Солом’янському районі м. Києва (А-21564). (Від 26.02.2018 № 08/231683/ПР).
26) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А.М. АЛЬФА ГРУП» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на вул. Болсуновській, 6
у Печерському районі м. Києва (А-24570). (Від 05.02.2018 № 08/231-401/ПР).
27) Про передачу земельної ділянки громадянину Рухліну Едуарду
Яковичу на вул. Червоногвардійській, 34 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративновиробничого комплексу (А-23446). (Від 01.03.2018 № 08/231-729/ПР).
28) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Ювіком
Сервіс» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилих
будівель (виробничого комплексу з виготовлення паперово-білової продукції)
на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва (А-24837). (Від
13.03.2018 № 08/231-836/ПР).
29) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАНДПЕТРОЛ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автозаправної
станції з об’єктами сервісного обслуговування на перетині просп. Миколи
Бажана та Харківського шосе у Дарницькому районі м. Києва (А-21973). (Від
27.07.2016 № 08/231-3223/ПР).
30) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«КОНЦЕПТ-ГРУПП» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
цілісного майнового комплексу на вул. Бориспільській, 26/1 у Дарницькому
районі м. Києва (Д-7901). (Від 12.02.2018 № 08/231-545/ПР).
31) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для спорудження житлових будинків,
багатофункціонального торговельного-розважального, виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом на дорозі Кільцевій, 1 у Голосіївському районі
м. Києва (Д-8754). (Від 06.03.2018 № 08/231-784/ПР).
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32) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для спорудження
житлових будинків, багатофункціонального торговельно-розважального,
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва (Д-8753). (Від 06.03.2018 № 08/231-783/ПР).
33) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для спорудження
житлових будинків, багатофункціонального торговельного-розважального,
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва (Д-8755). (Від 06.03.2018 № 08/231-781/ПР).
34) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва (А25003). (Від 05.04.2018 № 08/231-1147/ПР).
35) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва (А25002). (Від 05.04.2018 № 08/231-1146/ПР).
36) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з
паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-а, 1-в у Голосіївському районі м. Києва (А24931). (Від 05.04.2018 №08/231-1145/ПР).
37) Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю «АТП сервіс 1» на вул. Гната Хоткевича, 34 у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
адміністративно-виробничого комплексу (А-23486). (Від 28.03.2018 № 08/2311025/ПР).
38) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «НИВКИ СТ» для експлуатації та обслуговування
громадської вбиральні з надбудовою павільйону під кафе на вул. Данила
Щербаківського, 2 у Шевченківському районі м. Києва (Д-8737). (Від
28.03.2018 № 08/231-1032/ПР).
39) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АКТИВ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки з
громадськими об’єктами на просп. Оболонському, 51-б в Оболонському районі
м. Києва (А-24734). (Від 23.02.2018 № 08/231-669/ПР).
40) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МТК» для
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експлуатації та обслуговування автозаправочного комплексу у Глибочицькому
проїзді, 1 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7598). (Від 05.03.2018 №
08/231-760/ПР).
41) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Собі»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилих будинків,
офісних будівель та благоустрою території на вул. Івана Мазепи, 3 літ. «В»,
«Г» у Печерському районі м. Києва (Д-8020). (Від 13.03.2018 № 08/231-845/ПР).
42) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«Український сувенір» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та гаражу на вул. Карла Маркса, 7 у Дарницькому
районі м. Києва (А-24341). (Від 26.12.2017 № 08/231-3276/ПР).
3.6.

Про поділ земельної ділянки:

1)
Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «Схід» та передачу
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Комфорт Арт»
та ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НЕО ВІТА» для
реконструкції території з будівництвом об’єктів житлово-офісного та
торговельно-розважального призначення на вул. Березневій, 12 у
Дніпровському районі м. Києва (Д-8462). (Від 05.03.2018 № 08/231-752/ПР).
3.7.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:

1)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу житловобудівельному кооперативу «Кримська оселя» на вул. Котовського (біля буд.
№№ 23, 25, 27, 29) у Шевченківському районі м. Києва для будівництва
багатоповерхової житлової забудови (К-30116). (Від 04.12.2017 № 08/2313047/ПР).
2)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ВЕТЕРАНІВ АТО «ПЕРУН» на
просп. Героїв Сталінграда, 27-б в Оболонському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (К-29279)
(Від 31.01.2018 № 08/231-307/ПР).
3)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки вищому навчальному закладу «Відкритий
міжнародний Університет розвитку людини «Україна» на вул. Львівській, 23 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції (К-30454). (Від 07.09.2017 № 08/231-2032/ПР).
(Повторно).
4)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу «Ветеранів
війни» на вул. Білоруській, 15б у Шевченківському районі м. Києва для
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експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (К30793). (Від 05.09.2017 № 08/231-1995/ПР). (Повторно).
5)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Бориспільській, 30-а у
Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та
обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-30694). (Від 26.09.2017 №
08/231-2262/ПР).
6)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок державному навчальному закладу «Київський
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» на
бульв. Тараса Шевченка, 27, 54/1-56, 56 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд державного професійнотехнічного закладу третього атестаційного рівня (К-29045). (Від 01.02.2018 №
08/231-336/ПР).
7)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Федорченку Юрію Михайловичу на
вул. Лариси Руденко, 11в (літ. А) у Дарницькому районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі-магазину (К-25085). (Від
09.03.2016 № 08/231-1280/ПР).
8)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Панта» на вул. Євгена Сверстюка, 13 у Дніпровському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації адміністративно-офісної будівлі (К-30301). (Від
29.08.2017 № 08/231-1930/ПР).
9)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Меблі «СОВА» на вул. Кирилівській, 102 (літера Л) у Подільському районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування будівлі ремонтно-будівельного цеху
(К-29996). (Від 03.08.2017 № 08/231-1807/ПР). (Повторно).
10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Коробкіну Сергію Юрійовичу на
вул. Автозаводській, 17-а в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі (магазину) (К-29965). (Від 06.06.2017 №
08/231-1403/ПР). (Повторно).
3.8.

Про поновлення договору оренди земельної ділянки:

1)
Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«АТП-13060» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель і споруд на вул. Жмеринській, 26 у
Святошинському районі м. Києва (А-23552). (Від 21.12.2017 № 08/2313253/ПР). (Повторно).
2)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«СІНКОРА» договору оренди земельних ділянок для реконструкції виробничих
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приміщень під торговельно-офісний комплекс, подальшої його експлуатації та
обслуговування на вул. Вишгородській, 21 у Подільському районі м. Києва (А12738). (Від 28.11.2017 № 08/231-2925/ПР). (Повторно).
3)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «АВМСОЮЗ» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежилих будівель на вул. Лісній, 78 у Дарницькому районі м Києва (А-24975).
(Від 06.04.2018 № 08/231-1176/ПР).
4)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «РЕМ
БУД» договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
комплексу з торговельно-громадським центром та підземним паркінгом на вул.
Лютеранській, 14 у Печерському районі м. Києва (А-22446). (Від 26.12.2017 №
08/231-3275/ПР).
5)
Про поновлення приватному акціонерному товариству «ПОЗНЯКИЖИЛ-БУД» договору оренди земельних ділянок для будівництва житлового
будинку із комплексом об’єктів громадського обслуговування та критими
автостоянками (додаткова територія) та для будівництва підпірної стіни на б-рі
Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі м. Києва (А-24806). (Від 14.03.2018 №
08/231-888/ПР).
6)
Про поновлення Колективній комерційно-виробничій фірмі
«КОНТО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м.
Києва (А-21836). (Від 09.12.2015 № 08/231-78/ПР). (Повторно).
7)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «К-Б-К»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративно-виробничих будівель і споруд товариства на вул.
Новопирогівській, 56 у Голосіївському районі м. Києва (А-21572). (Від
18.02.2016 № 08/231-971/ПР).
8)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Поступ» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на вул. Миколи Кибальчича,
11-а у Дніпровському районі м. Києва (А-13848). (Від 01.03.2018 № 08/231728/ПР).
3.9 . Про внесення змін до рішення:
1)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.11.2014
№ 400/400 «Про передачу театрально-видовищному закладу культури
«Київський національний академічний театр оперети» земельної ділянки для
благоустрою прилеглої території на вул. Червоноармійській, 53/3 у
Печерському районі м. Києва» (зі змінами та доповненнями внесеними
рішенням Київської міської ради від 31.03.2016 № 269/269) (А-24519). (Від
21.02.2018 № 08/231-655/ПР).
2)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.11.2017
№ 666/3673 «Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок,
укладених між Київською міською радою та публічним акціонерним
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товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (А-24812). (Від
27.02.2018 № 08/231-686/ПР).
3)
Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 20.12.2017
№ 743/3750 «Про приватизацію земельної ділянки громадянці Марченко
Світлані Василівні для обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 2-му пров. Лермонтова, 14-д у Дарницькому районі м. Києва» (А25012). (Від 04.04.2018 № 08/231-1118/ПР).
4)
Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 10.02.2017
№ 842/1846 «Про приватизацію громадянці Потольчак Валентині Іванівні
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Березневій, 30-т у Дарницькому районі м. Києва» (А-23836).
(Від 12.09.2017 № 08/231-2085/ПР).
5)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 323/5710 та від 30.10.2008 № 589/589 (А-23434). (Від 17.07.2017 № 08/2311624/ПР).
3.10. Про зміну цільового призначення:
1)
Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛДІС ПЛЮС» для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-адміністративного, офісного,
торгівельного комплексу та об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури в
межах червоних ліній на просп. Степана Бандери, 30 в Оболонському районі м.
Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (Д-8043). (Від
01.03.2018 № 08/231-732/ПР).
3.11. Про затвердження проекту землеустрою:
1)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки військовій частині 3030 Національної гвардії України для експлуатації
та обслуговування майнового комплексу військового містечка на вул.
Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7619). (Від 12.02.2018 №
08/231-536/ПР).
2)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Генеральній прокуратурі України для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Ісаакяна, 17 у Шевченківському районі м.
Києва (Д-7147). (Від 01.03.2018 № 08/231-730/ПР).
3)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування
адміністративно – господарських будівель і споруд військового містечка № 233
на вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва (Д-7172). (Від
31.01.2018 № 08/231-318/ПР).
4)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» для експлуатації та
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обслуговування адміністративно-виробничих будівель та споруд підприємства
на просп. Валерія Лобановського, 51 у Солом’янському районі м. Києва (Д7674). (Від 19.10.2017 № 08/231-2613/ПР).
5)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель і споруд військового містечка № 64 на
просп. Повітрофлотському, 6, 10 у Солом’янському районі м. Києва (Д-7181).
(Від 09.01.2018 № 08/231-26/ПР).
6)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» для обслуговування та
експлуатації існуючого будинку для приїжджих на просп. Перемоги, 89б у
Святошинському районі м. Києва (Д-7869). (Від 22.08.2017 № 08/231-1903/ПР).
3.12. Про відмову в передачі земельної ділянки:
1)
Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці
Хоменко Ользі Вікторівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 25-г у Дарницькому районі м.
Києва (А-7490). (Від 09.10.2017 № 08/231-2490/ПР).
2)
Про відмову в передачі громадянці Вітт Олені Володимирівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 27-в в
Оболонському районі м. Києва (А-18074). (Від 05.10.2017 № 08/231-2463/ПР).
3)
Про відмову в передачі громадянину Вітту Федору Аскольдовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 27-д в
Оболонському районі м. Києва (А-18076). (Від 03.10.2017 №08/231-2400/ПР).
4)
Про відмову в передачі громадянину Вітту Олексію Федоровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 27-г в
Оболонському районі м. Києва (А-18075). (Від 03.10.2017 № 08/231-2399/ПР).
5)
Про відмову в передачі громадянці Чумановій Ользі Володимирівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 27-є в
Оболонському районі м. Києва (А-18073). (Від 03.10.2017 № 08/231-2398/ПР).
3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою:
1)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Савченку
Андрію Володимировичу в Оболонському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30579).
(Від 06.09.2017 № 08/231-2012/ПР).
2)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шабаліну
Андрію Валерійовичу в Оболонському районі м. Києва для індивідуального
дачного будівництва (К-30581). (Від 06.09.2017 № 08/231-2011/ПР).
3)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку
Віталію Васильовичу біля вул. Павла Потоцького у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-31217). (Від 19.09.2017 № 08/231-2181/ПР).
4)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку
Віталію Васильовичу біля вул. Павла Потоцького у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-31224). (Від 19.09.2017 № 08/231-2179/ПР).
5)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку
Віталію Васильовичу біля вул. Павла Потоцького у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-31222). (Від 19.09.2017 № 08/231-2180/ПР).
6)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку
Віталію Васильовичу біля вул. Павла Потоцького у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-31225). (Від 19.09.2017 № 08/231-2178/ПР).
7)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку
Віталію Васильовичу біля вул. Павла Потоцького у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-31223). (Від 19.09.2017 № 08/231-2184/ПР).
8)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Огороднику
Миколі Васильовичу у пров. Крайньому, 20 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-31089). (Від 12.09.2017 № 08/231-2098/ПР).
9)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бухарєву
Олександру Володимировичу на вул. Ентузіастів (між будинками № 7 і 7/1) у
Дніпровському районі м. Києва для встановлення і експлуатації
індивідуального гаража (К-32342). (Від 22.01.2018 № 08/231-105/ПР).
10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федоренку
Євгену Олександровичу на вул. Костянтинівській, 54 у Подільському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-30917). (Від 12.09.2017 № 08/231-2096/ПР).
11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власенку Олегу
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Вікторовичу на вул. Рилєєва у Подільському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30921).
(Від 19.09.2017 № 08/231-2177/ПР).
12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кур’яну
Олександру Григоровичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м.
Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-30801). (Від 11.09.2017 №
08/231-2055/ПР).
13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Недашковській
Людмилі Василівні на вул. Бурмистенка, 32-а у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-29235). (Від 11.09.2017 № 08/231-2057/ПР).
14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мідіну Сергію
Сергійовичу на вул. Обухівській у Святошинському районі міста Києва для
індивідуального дачного будівництва (К-31046). (Від 26.09.2017 № 08/2312280/ПР).
3.14.
ділянки:

Про відмову в поновленні договору оренди земельної

1)
Про відмову у поновленні приватному підприємству «ЛОЙД
ТРАНС» договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 № 66-6-00282 для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину з кафе на бульв. Перова,
12-а у Дніпровському районі м. Києва (Від 26.02.2018 № 08/231-678/ПР). (Доп.
Буділов М.М., Криворучко Т.Г.).
2)
Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Промінь»
в поновленні договорів оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині вулиць
Маршала Тимошенка та Зої Гайдай в Оболонському районі м. Києва та відмову
у наданні дозволу на передачу земельних ділянок в суборенду товариству з
обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу (А-20830). (Від 19.02.2016 №
08/231-1010/ПР).
3.15. Про відмову у продажу земельної ділянки:
1)
Про відмову у продажу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ІЛТА» на вул. Крайній, 1 у Деснянському районі м. Києва
(Є-1424). (Від 03.07.2017 № 08/231-1577/ПР).
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3.16. Про припинення права постійного користування земельними
ділянками:
1)
Про
припинення
комунальному
підприємству
«Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» права постійного
користування земельними ділянками у Подільському районі м. Києва (А21386). (Від 27.04.2017 № 08/231-1099/ПР).
3.17. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:
1)
Про розірвання договору на право тимчасового довгострокового
користування землею від 24.04.2000 № 88-5-00060, укладеного між Київською
міською радою та громадянкою Нейкурс Ліаною Василівною для експлуатації
та обслуговування адміністративно-офісної будівлі на вул. Краснодарській, 46 у
Шевченківському районі м. Києва. (Від 20.09.2017 № 08/231-2193/ПР). (Доп.
Кутняк С.В.).
4.

Різне.

1)
Звіт про розгляд електронних петицій та місцевих ініціатив (Доп.
Спасибко О.В.).
Київський міський голова

В. Кличко
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