Засідання відбудеться о 11-00
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36
(10-й поверх, к. 1017)
Перелік питань
ПОРЯДКУ ДЕННОГО
засідання постійної комісії Київради з питань власності
03.06.2021
Питання, які перенесені із засідання комісії 20.05.2021 щодо
першочергового розгляду
1. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про реорганізацію комунального
підприємства «Радіостанція «Голос Києва» за поданням заступника міського
голови – секретаря Київради Володимира БОНДАРЕНКА (доручення від
12.04.2021 №08/231-1258/ПР).
1.1. Про розгляд листа Антимонопольного комітету України щодо погодження
проєкту рішення (вих. від 26.05.2021 №130-29/02-7935, вх. від 18.05.2021
№08/12176).
ПК Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій: не надала висновків
щодо розгляду проєкту рішення в термін установлений Регламентом Київради.
Протокол №12/14 від 20.05.2021 - перенести розгляд проєкту рішення.

Доповідач: представник Департаменту суспільних комунікацій.
2. Про розгляд листа постійної комісії Київської міської ради з питань
архітектури, містобудування та земельних відносин від 15.04.2021 №08/281-845
щодо звернення Комунальної корпорації «Київавтодор» від 01.04.2021 №014/12/1044 (вх. №08/7550 від 01.04.2021) стосовно виконання рішення Київради
від 27.05.2004 №269/1479 «Про придбання будинків і споруд майнового
комплексу дитячого оздоровчого табору «Дніпро» на Трухановому острові в
комунальну власність територіальної громади міста Києва» та рішення
Господарського суду міста Києва від 04.10.2005 у справі №22/244.
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник КК «Київавтодор».
3. Про розгляд колективного звернення мешканців гуртожитку на вул.
Ю.Литвинського, 37 щодо стану виконання рішення Київради від 06.12.2018
№260/6311 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до
статутних капіталів товариств» в частині здійснення організаційно-правових
заходів щодо прийняття гуртожитку на вул. Російській (Ю.Литвинського), 37
включеного до статутного капіталу Приватного Акціонерного Товариства
«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ» (вх. від 18.02.2021 №08/КО-707).
3.1. Лист першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних
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повноважень Олексія КУЛЕБИ (вих. від 01.03.2021 № 003-Г-2119).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Запрошені: мешканці гуртожитку.
Доповідачі: представник Департаменту житлово-комунальної інфраструктури,
представник району.
4. Про розгляд звернення Павла КУЗНЄЦОВА щодо стану підвального
приміщення (паркінгу) житлового будинку на просп. Академіка Глушкова, 9-В
(вих. від 24.02.2021, вх. від 24.02.2021 №08/К-797(е)).
4.1 - 4.3. Про розгляд звернення Павла КУЗНЄЦОВА щодо стану підвального
приміщення (паркінгу) житлового будинку на просп. Академіка Глушкова, 9-В
(вх. від 11.05.2021 №08/К-1824(е); №08/К-1835 (е) від 17.05.2021 №08/К1903(е)).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Запрошений: Павло КУЗНЄЦОВ.
Доповідачі: представники ДП "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС 1", Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації, Департаменту комунальної
власності.
5. Про розгляд скарг членів ініціативної групи мешканців буд. №1-3/5 на вул.
Пушкінській Оксани КУРЧЕНКО та Тараса КІНЬКА щодо незаконного
використання ФОП Федором БАЛАНДІНИМ допоміжних приміщень та місць
загального користування будинку
на вул. Пушкінській, 1-3/5 та стану
виконання Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
рішення протоколу №65 постійної комісії Київради з питань власності від
03.10.2017 (вих. від 24.09.2020 б/н; вх. №К-11985 від 30.09.2020; вих. від
16.02.2021 б/н; вх.№К-2183 від 17.02.2021, вх. від 13.04.2021 №109-К-2183/1).
Є повторна заява Тараса КІНЬКА від 26.05.2021 (вх. від 26.05.2021 №08/К2117).
Протокол №31/217 від 02.09.2020 - перенести розгляд питання.
Протокол №33/219 від 22.09.2020 - питання не розглянуто та перенесено.
Протокол № 35/221 від 13.10.2020 - питання не розглянуто та перенесено.
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.
Є лист Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу (КМДА), що
питання не належить до функції Департаменту (вих. від 24.02.2021 № 062/02/07-1126).

5.1. Листи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на
виконання протокольного доручення рішення протоколу №65 постійної комісії
Київради з питань власності від 03.10.2017 щодо інформації про фактичне
використання приміщень на вул. Пушкінській, №1-3/5 та щодо реєстрації права
власності на ці приміщення (вих. від 09.03.2021 №109/03/45-1603, вх. від
10.03.2021№08/283-87вих/1; вих. від 13.04.2021 № 109-К-2183/1; вх. від
15.04.2021 № 283/15).
Є Лист Департаменту комунальної власності м.Києва щодо відсутності інформації
стосовно використання приміщень на вул. Пушкінській, 1-3/5 (вих від 13.04.2021 №062/05-192331).
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Запрошені: представники ініціативної групи Оксана КУРЧЕНКО та Тарас
КІНЬКО.
Доповідач: представник району.
6. Про розгляд листа Департаменту комунальної власності м. Києва власності
м.Києва виконавчого органу Київради (КМДА) щодо звернення Київського
міського центру зайнятості (від 09.04.2021 № 16-932/10-21/21) стосовно передачі
у державну власність нерухомого майна на вул. Каштановій, 7 (вих. від
15.04.2021 № 062/06-10-2415, вх. від 15.04.2021 № 062/06-10-2415).
6.1. Про розгляд листа Київського міського центру зайнятості щодо передачі у
державну власність нерухомого майна на вул. Каштановій, 7 (вих. від 09.04.2021
№16-932/10-21/21, вх. від 13.04.2021 №13431).
6.2. Про розгляд листа Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо недоцільності передачі у державну власність нежитлових
приміщень на вул. Каштановій, 7 (вих від 06.05.2021 № 102/04/28-2804, вх. від
07.05.2021 № 283/34).
6.3. Про розгляд листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України щодо передачі нежитлових приміщень на вул. Каштановій,
7 у державну власність (вих. від 20.05.2021 №2152-10/28464-06, вх. від
25.05.2021 № 08/11832).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – перенести розгляд питання на чергове засідання постійної
комісії.

Запрошений представник Київського міського центру зайнятості.
Доповідач: представник Департаменту.
Проєкти рішень Київради,
проєкти розпоряджень виконавчого органу Київради (КМДА)
7. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Києва автомобільних доріг в мікрорайоні
«Жуляни» у Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата Київради
Олега КОСТЮШКА (доручення від 29.04.2021 №08/231-1410/ПР).
7.1. Про розгляд пропозицій Департаменту комунальної власності м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) до пунктів 2 та 3 проєкту рішення від
29.04.2021 №08/231-1410/ПР (вих. від 19.05.2021 № 062/06-13-3146, вх. від
20.05.2021 № 08/11537).
7.2. Про розгляд пропозицій постійної комісії Київради з питань транспорту,
зв’язку та реклами до проєкту рішення від 29.04.2021 №08/231-1410/ПР (витяг з
протоколу № 6/7 від 19.05.2021, вх. від 25.05.2021 № 08/289-110).
7.3. Про розгляд зауважень Департаменту транспортної інфраструктури
власності м.Києва виконавчого органу Київради (КМДА) до проєкту рішення
від 29.04.2021 №08/231-1410/ПР.
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7.4. Про розгляд звернення ОСН «Комітет мікрорайону
«Щастя» у
Солом’янському районі м.Києва щодо зауважень до проєкту рішення (вих. від
27.05.2021 №27; від 28.05.2021 №08/12374).
Доповідачі: депутат Київради Олег КОСТЮШКО, представник Департаменту
комунальної власності м.Києва.
Запрошені: представники Солом’янського району, КК «Київавтодор», КП
«ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом’янського району» м. Києва, представники ОСН «Комітет мікрорайону
«Щастя».
8. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної
громади міста Києва окремого індивідуально визначеного майна» (серверне та
телекомунікаційне обладнання) за поданням заступника голови КМДА
Валентина МОНДРИЇВСЬКОГО, Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київради (КМДА) (доручення від 05.05.2021 №08/231-1417/ПР).
ПК Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту - проєкт рішення підтримано
профільною комісією на засіданні комісії 19.05.2021.

Доповідач: представник Департаменту освіти і науки власності м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА).
9. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про зміну найменування деяких
закладів освіти Деснянського району міста Києва» (початкова школа № 311
Деснянського району міста Києва, початкова школа № 312 Деснянського району міста
Києва, початкова школа № 322 Деснянського району міста Києва) за поданням

заступника голови КМДА Валентина МОНДРИЇВСЬКОГО, Департаменту
освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) (доручення від 07.05.2021
№08/231-1437/ПР, копії документів).
ПК Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту - проєкт рішення підтримано
профільною комісією на засіданні комісії 19.05.2021.

Доповідач: представник Департаменту освіти і науки.
10. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про зміну типу та
деяких закладів освіти Святошинського району міста Києва»
заступника голови КМДА Валентина МОНДРИЇВСЬКОГО,
освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА (доручення
№08/231-1436/ПР, копії документів).

найменування
за поданням
Департаменту
від 07.05.2021

ПК Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту - проєкт рішення підтримано
профільною комісією на засіданні комісії 19.05.2021.

Доповідач: представник Департаменту освіти і науки.
11. Про повторний розгляд проєкту рішення Київради «Про включення до
Переліку першого типу нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва» (нежитлові приміщення просп. Перемоги, 32
площею 1575,83 кв.м у Київському зоологічному парку) за поданням депутата Київради
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Дмитра КАЛІНІЧЕНКА (доручення від 06.04.2021 №08/231-1221/ПР) у зв’язку
з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.05.2021 № 08/230-978.
Доповідач: депутат Київради Дмитро КАЛІНІЧЕНКО.
12. Про розгляд проєкту рішення Київради «Про надання згоди на прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитку,
включеного до статутного капіталу товариства на безкомпенсаційній основі»
(на вул. Польова, 19/8, включеного до статутного капіталу ПрАТ «ТРЕСТ
«КИЇВМІСЬКБУД – 2») за поданням депутатки Київради Ксенії СЕМЕНОВОЇ
(доручення №08/231-1318/ПР від 15.04.2021).
З матеріалами до проєкту рішення можна ознайомитись на вебсайті Київської міської
ради.
ПК з питань ЖКГ та ПЕК-підтримали проєкт рішення на засіданні комісії 19.05.2021
(витяг з протоколу № 10/12 від 26.05.2021).

12.1. Лист Департаменту житлово-комунальної інфраструктури власності
м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо прийняття-передачі
гуртожитку на вул. Польовій, 19/8. (вих. від 22.04.2021 №058/4/1-2434: вх. від
26.04.2021 №283/38).
12.2. Лист ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2» щодо обстеження аварійної будівлі
гуртожитку на вул. Польовій, 19/8 (вих. від 15.04.2021 № 0130, вх. від
27.04.2021 № 08/9877).
12.3. Про розгляд звернення ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД – 2» щодо
заперечення до проєкту рішення «Про надання згоди на прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитку,
включеного до статутного капіталу товариства на безкомпенсаційній основі» за
поданням депутатки Київради Ксенії СЕМЕНОВОЇ (доручення №08/2311318/ПР від 15.04.2021) (вих. від 11.05.2021 №0142, вх.№08/10691 від
11.06.2021).
Запрошені представники Департаменту житлово-комунальної інфраструктури,
ініціативної групи мешканців гуртожитку на вул. Польовій, 19/8, ПрАТ
«ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД – 2».
Протокол №12/14 від 20.05.2021 - питання знято з розгляду при формуванні порядку
денного.

Доповідачі: депутатка Київради Ксенія СЕМЕНОВА,
представники
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації.
13. Про розгляд звернення мешканців гуртожитку на вул. Польовій, 19/8 щодо
розгляду проєкту рішення Київради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
гуртожитку на вул. Польовій, 19/8 у Солом’янському районі міста Києва,
включеного до статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Трест
«Київміськбуд-2» (від 06.08.2020 №08/231-1997/ПР) (вих. від 04.03.2021, вх.
від 09.03.2021 №08/КО-985).
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Протокол № 3/5 від 09.02.2021 – 1. Направити проєкт рішення Київради на розгляд ПК
Київради з питань ЖКГ та ПЕК. 2. Повернутись до розгляду проєкту рішення після
надання висновків зазначеної комісії.

13.1. Витяг з протоколу постійної комісії Київради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
від
15.03.2021 №08/284-181, вх. від 15.03.2021 №283/18).
ПК з питань ЖКГ та ПЕК- проєкт рішення взято до розгляду, доручено ДЖКІ та
Солом’янській РДА спільно створити міжвідомчу комісію з питань обстеження будинку на
вул. Польовій, 19/8; повернутись до розгляду після надання висновків міжвідомчої комісії.

13.2. Про розгляд звернення ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» щодо не
допуску представників ПрАТ "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-2" до проведення
обстеження будівлі гуртожитку на вул. Польовій,19/8 та складання
відповідного акту від 03.03.2021 року (вих. від 03.03.2021 № 58, вх. № 08/5273
від 05.03.2021).
13.3. Про розгляд звернення ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» щодо не
виконання протокольного доручення постійної комісії Київради з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
(вих. від 12.03.2021 №73, вх. від 15.03.2021 №08/5909).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 - питання знято з розгляду при формуванні порядку
денного. Запрошені: представник ПрАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»,

мешканці гуртожитку на вул. Польовій, 19/8, представник Солом’янської РДА.
14. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо погодження проєкту
розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) «Про надання
ритуальній
службі
спеціалізованому
комунальному
підприємству
«Спеціалізований
комбінат
підприємств
комунально-побутового
обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) згоди на списання майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва» (вих. від 13.01.2021 №062/06-21-134; вх.
від 13.01.2021 №08/420).
Протокол №3/5 від 09.02.2021 - перенести розгляд питання, доручити депутатам Київської
міської ради Сергію АРТЕМЕНКУ та Павлу БОЙЧЕНКУ доопрацювати питання.

Доповідачі: депутати Київради Сергій АРТЕМЕНЕКО, Павло БОЙЧЕНКО.
15. Про розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу
Київради (КМДА) щодо погодження проєкту розпорядження виконавчого
органу Київради (КМДА) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27
квітня 2021 року №971» (1178-ПР) (вих. від 20.05.2021 №061-5403/10; вх. від
20.05.2021 №08/11574).
Доповідач: представник Департаменту охорони здоров’я.
Інші питання
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16. Про проведення спільного засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності та постійної комісії Київської міської ради з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
щодо стану, утримання, обслуговування та ремонту мереж водопостачання в
місті Києві.
17. Про розгляд звернень ГО «Голос Чистяківської» щодо передачі гуртожитку
на вул. Чистяківській, 4 до комунальної власності територіальної громади м.
Києва (вих. від 06.05.2021; вх. від 07.05.2021 №08/10555; вх. № 08/10729 від
12.05.2021).
Запрошені представники ГО «Голос Чистяківської», Департаменту житловокомунальної інфраструктури власності м.Києва виконавчого органу Київради
(КМДА).
Питання контролю постійної комісії Київради з питань власності за
виконанням рішень Київради
18. Про розгляд звернення комунального підприємства «Київський
метрополітен» щодо зняття з контролю рішення Київради від 28.11.2017
№561/3568 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Київський
метрополітен» на списання шляхом ліквідації транспортних засобів» (вих. від
15.04.2021 №343-Н; вх. від 15.04.2021 №08/8869).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач:
представник
метрополітен».

комунального

підприємства

«Київський

19. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м.Києва
власності м.Києва виконавчого органу Київради (КМДА) щодо продовження
терміну виконання рішення Київради від 23.02.2017 №547/1851 «Про передачу
основних засобів (реабілітаційного обладнання) комунальної власності
територіальної громади міста Києва у державну власність» до 01.07.2021 (вих.
від 23.02.2021 №062/06-34-1079; вх. від 23.02.2021 №08/4256).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник Департаменту.
20. Про розгляд звернення Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо продовження терміну виконання рішення Київради від
02.07.2015 №675/1539 «Про припинення комунального підприємства
«Громадське харчування «Автовокзал» шляхом приєднання до комунального
підприємства «Шкільне харчування» до 31.12.2021 (вих. від 31.12.2020 №10018583; вх. від 31.12.2020 №08/28980).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник району.
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21. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м.Києва
власності м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо зняття з
контролю виконання рішення Київради від 11.10.2018 №1762/5826 «Про
безоплатну передачу майна на вулиці Білицькій, 13-А з комунальної власності
територіальної громади міста Києва у державну власність» (вих. від 18.03.2021
№062/-1652; вх. від 19.03.2021 №08/6482).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник Департаменту комунальної власності м.Києва.
22. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м.Києва
власності м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо зняття з
контролю виконання пункту 2 додатку 2 до рішення Київської міської ради від
28.11.2017 №556/3563 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних
майнових комплексів закладів культури, фізичної культури та спорту», в
частині безоплатного прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Спортивний комплекс «Атлет» (вих. від 03.09.2020 №062/06/10-5633; вх. від
03.09.2020 №08/19395).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник Департаменту.
23. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м.Києва
власності м.Києва виконавчого органу Київради (КМДА) щодо продовження
терміну виконання рішення Київради від 28.11.2017 № 556/3563 "Про надання
згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва будівель, цілісних майнових комплексів закладів
культури, фізичної культури та спорту» в частині 1 додатку до цього рішення
до 30.12.2021 (вих. від 23.09.2021 №082/06/10-5945; вх. від 23.09.2020
№08/21071; вих. від 27.05.2021 № 062/06-13-3328, вх. від 27.05.2021
№ 08/12251).
Є лист Міністерства культури та інформаційної політики України щодо
обговорення концепції культурно-мистецького простору Гостинного двору (вх.
від 08.04.2021 №08/8247).
Протокол №33/219 від 22.09.2020 - питання не розглянуто та перенесено.
Протокол № 35/221 від 13.10.2020 - питання не розглянуто та перенесено.
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник Департаменту.
24. Про заслуховування інформації щодо стану виконання рішення Київради від
07.07.2020 № 5/9084 «Про відновлення роботи комунального закладу освіти на
вул. Закревського, 15-А у Деснянському районі м. Києва».
Протокол № 35/221 від 13.10.2020 - питання не розглянуто та перенесено.

24.1. Про розгляд інформації Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо виконання рішення Київради від 07.07.2020 № 5/9084 «Про
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відновлення роботи комунального закладу освіти на вул. Закревського, 15-А у
Деснянському районі м. Києва» (вих. від 09.10.2020 №102/02/15-7180; вх. від
15.10.2020 №36775; вх. від 18.12.2020 № 44514).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідачі: представники: Департаменту фінансів, Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА), профільний заступник
голови Деснянської РДА.
25. Про розгляд інформації Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо неможливості виконання рішення Київської міської ради №
1790/5854 «Про питання повернення частини нежитлових приміщень середньої
загальноосвітньої школи № 319 ім. Валерія Лобановського м.Києва» (вх. від
05.01.2021 № 08/134).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник району.
26. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м. Києва
власності м.Києва виконавчого органу Київради (КМДА) щодо виконання
п.4.2 міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності
територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки", затвердженої
рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 №547/6598 (за 2020 рік, за І
квартал 2021 року) (вих. від 19.02.2021 №062/10-17-1008; вх. від 03.03.2021
№ 08/4973; вих. № 062/10/-17-3213, вх. від 24.05.2021 № 08/11780).
Протокол №12/14 від 20.05.2021 – питання не розглянуто та перенесено.

Доповідач: представник Департаменту комунальної власності м. Києва.
27. Про розгляд звернення Департаменту комунальної власності м.Києва
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо продовження терміну виконання
пункту 6 рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 664/1528 «Про
затвердження об’єкта права комунальної власності територіальної громади
міста Києва, який може надаватися в концесію»
до 15.11.2021 (вих. від
11.05.2021 №062/09/07-2904, вх. від 11.05.2021 №08/10686).
Доповідач: представник Департаменту.
Запрошений представник Департаменту транспортної інфраструктури.
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