КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про порядок денний
пленарного засідання II сесії
Київської міської ради
ІX скликання 16 грудня 2021 року

проєкт

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії
Київської міської ради, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської
міської ради ІX скликання 16 грудня 2021 року такі питання:
1.

Загальні питання:

1) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо прийняття в новій редакції Закону України «Про органи самоорганізації
населення». (Від 08.12.2021 №08/231-4414/ПР) (Доп. Кличко В.В.)
2) Про Київську міську молодіжну раду при Київській міській раді
(Від 07.12.2021 № 08/231-4402ПР). (Доп. Бондаренко В.В., Васильчук В. В.)
3) Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської
ради на 2021−2025 роки (Від. 12.11.2021 № 08/231-4088ПР). (Доп. Бондаренко
В.В.)
4) Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо
переміщених осіб у місті Києві. (Від 27.10.2021 № 08/231-3889/ПР). (Доп.
Шлапак А.В.)
5) Про деякі питання комунальної бюджетної установи «Київський
міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна». (Від
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07.12.2021 №08/231-4407/ПР) (Доп. Бондаренко В. В., Васильчук В. В.)
6) Про затвердження Положення про помічника-консультанта
Депутата Київської міської ради (Від 02.07.2021 № 08/231-2291ПР) (Доп.
Вітренко А. О.)
7) Про звернення Київської міської ради до Кнесету Держави Ізраїль
щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином геноциду
Українського народу. (Від 26.07.2021 № 08/231-2735/ПР). (Доп. Васильчук
В.В.).
8) Про затвердження стажування студентів та молоді у Київській
міській раді та виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації). (Від 23.06.2021 № 08/231-2210/ПР). (Доп. Козак Т.М.)
9)
Про здійснення організаційно-правових заходів спрямованих на
водно-екологічне благополуччя міста, забезпечення відкритості та публічності.
(Від 23.09.2021 № 08/231-3513/ПР). (Доп. Лимар Ю.В.).
10) Про виплату громадянці Вишні Галині Миколаївні одноразової
матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від
10.11.2021 № 08/231-4077/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
11) Про виплату громадянці Фіщук Ользі Валеріївні одноразової
матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від
08.11.2021 № 08/231-4041/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
12) Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення
ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об’єднанням
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). (Від 04.11.2021 № 08/2314012/ПР). (Доп. Бродський О.Я.).
13) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення „Будинковий комітет „БудинОК” у Дарницькому районі міста Києва
(Від. 08.12.2021 № 08/231-4408ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.)
14) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення „Будинковий комітет „Вулиця Петропавлівська – 50Б” у
Подільському районі міста Києва (Від. 08.12.2021 № 08/231-4409 ПР) (Доп.
Ярмоленко Ю.О.)
15) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення „Вуличний комітет „Каштановий” у Подільському районі міста
Києва (Від. 08.12.2021 № 08/231-4410ПР) (Доп. Ярмоленко Ю.О.)
16) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення „Вуличний комітет „Парковий” у Подільському районі міста Києва
(Від. 08.12.2021 № 08/231-4411ПР) (Доп. Ярмоленко Ю.О.)
17) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення „Вуличний комітет „Синевир” у Подільському районі міста Києва
(Від. 08.12.2021 № 08/231-4412ПР) (Доп. Ярмоленко Ю.О.)
18) Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення
«Озеро Алмазне». (Від 05.10.2021 № 08/231-3653/ПР). (Доп. Кулеба Є.А.).
19) Про перейменування вулиці у Голосіївському районі міста Києва
(Від. 17.11.2021 № 08/231-4151ПР). (Доп. Шибанов Я. М.)
20) Про перейменування вулиці у Подільському районі міста Києва
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(Від 17.11.2021 № 08/231-4152ПР). (Доп. Шибанов Я. М.)
21) Про перейменування вулиць у Деснянському та Шевченківському
районах міста Києва (від 19.11.2021 №08/231-4158ПР). (Доп. Шибанов Я. М.)
22) Про затвердження Концепції екологічної політики міста Києва
«Екологічна стратегія міста Києва до 2030 року». (Місцева ініціатива). (Від
12.05.2021 № 08/231-1535/ПР). (Друге читання). (Доп. Москаль Д.Д.).
(Повторно).
2.

Про питання власності:

1)
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва гуртожитку, включеного до статутного
капіталу товариства на безкомпенсаційній основі. (Від 15.04.2021 № 08/2311318/ПР). (Доп. Семенова К.І.).
2)
Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та
підлягають приватизації. (Від 30.11.2021 № 08/231-4323ПР) (Доп. Гудзь А.А.)
3.
Про питання містобудування та землекористування. (Доп.
Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.):
3.1.

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою:

3.1.1. Для створення озеленених територій загального користування :
1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної ділянки Київському
комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" у пров. Коломийському, 12 у Голосіївському
районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-37934). (Від
15.04.2019 №08/231-1496/ПР).
3.1.2. Для інших потреб:
1) Про
надання
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛГЗ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Сім’ї Сосніних, 3 у
Святошинському районі міста Києва (655350185). (Від 10.02.2021 № 08/231716/ПР). (Повторно).
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3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту
землеустрою:
1)
Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ2» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту (не капітальні) та дорожнього господарства на вул.
Алматинській, 74 у Дніпровському районі міста Києва (201118125). (Від
22.10.2021 № 08/231-3831/ПР).
2)
Про відмову АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД
«КИЇВСЬКИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» у наданні дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель на вул. Будіндустрії, 19 у Голосіївському
районі міста Києва (464016182). (Від 22.10.2021 № 08/231-3835/ПР).
3)
Про
відмову
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ВЕТЕРАНІВ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у постійне користування для колективного
гаражного будівництва на вул. Козелецькій, 2-а у Солом’янському районі міста
Києва (300132819). (Від 22.10.2021 № 08/231-3798/ПР).
4)
Про відмову громадянину Авдошку Володимиру Вікторовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування закладу кафе на
вул. Пуща-Водицькій, 1-В у Подільському районі міста Києва (477018741). (Від
22.10.2021 № 08/231-3824/ПР).
5)
Про відмову громадянину Пилипівському Віктору Володимировичу
у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для реконструкції гаража для човна, під
гідротехнічну споруду елінгом з подальшою експлуатацією та обслуговуванням
на вул. Садовій 108, діл. 1 у Дарницькому районі міста Києва (797769014). (Від
22.10.2021 № 08/231-3816/ПР).
3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту
землеустрою:
1)
Про надання громадянці Готфрід Світлані Михайлівні дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на Столичному шосе, 36 у Голосіївському районі міста Києва
(201152640). (Від 03.12.2020 № 08/231-66/ПР). (Повторно).
2)
Про надання громадянці Василенко Марії Андріївні дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення садівництва на вул. Янтарній (м/р Жуляни) у
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Солом’янському районі міста Києва (601090199). (Від 04.01.2021 № 08/231375/ПР). (Повторно).
3)
Про надання громадянці Троценко Наталії Олександрівні дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 129 у Солом’янському районі міста
Києва (320198703). (Від 25.06.2020 № 08/231-1625/ПР). (Повторно).
4)
Про надання громадянці Пігальовій Тетяні Костянтинівні дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Свято-Георгіївському у Голосіївському районі міста
Києва (505701576). (Від 17.06.2021 № 08/231-2122/ПР). (Повторно).
3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення
проєкту землеустрою:
1)
Про відмову громадянину Тимошенку Андрію Вадимовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Замковецькій, 80-б у
Подільському районі міста Києва (401016308). (Від 04.08.2021 № 08/2312852/ПР).
2)
Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну
власність у Деснянському районі міста Києва (646770108). (Від 23.10.2021 №
08/231-3876/ПР).
3)
Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
Лінії 13 в Оболонському районі міста Києва (350188213). (Від 22.10.2021 №
08/231-3822/ПР).
4)
Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському
районі міста Києва (580101758). (Від 27.10.2021 № 08/231-3899/ПР).
5)
Про відмову громадянці Дейнеко Світлані Ростиславівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва на просп. Перемоги, 15 км, діл. 68-а у Святошинському
районі міста Києва (632770179). (Від 22.10.2021 3 08/231-3818/ПР).
6)
Про відмову громадянці Тишковець Юлії Олегівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки у приватну власність для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва на розі вул. Миколи Юнкерова та Лінії 12 в Оболонському
районі міста Києва (648490194). (Від 22.10.2021 № 08/231-3795/ПР).
7)
Про відмову громадянину Завадяку Олександру Петровичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул.
Миронівській, 80 у Солом’янському районі міста Києва (648710194). (Від
22.10.2021 № 08/231-3817/ПР).
8)
Про відмову громадянину Добровольському Дмитру Вячеславовичу
у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для експлуатації та обслуговування гаража на
вул. Метробудівській, 11 у Солом’янському районі міста Києва (721912017).
(Від 26.10.2021 № 08/231-3885/ПР).
9)
Про відмову громадянину Якушу Сергію Миколайовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій у Голосіївському районі
міста Києва (582901286). (Від 22.10.2021 № 08/231-3794/ПР).
10) Про відмову громадянину Калітку Олексію Володимировичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд на вул. Академіка Заболотного у
Голосіївському районі міста Києва (722334010). (Від 22.10.2021 № 08/2313806/ПР).
11) Про відмову громадянці Шевченко Марії Сергіївні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у селищі Биківня, у пров. Садовому у
Деснянському районі міста Києва (599501668). (Від 22.10.2021 № 08/2313829/ПР).
12) Про відмову громадянці Крупчак Галині Леонідівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва у Шевченківському районі міста Києва (499017911). (Від
22.10.2021 № 08/231-3805/ПР).
13) Про відмову громадянці Шепотіній Юлії Миколаївні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому районі
міста Києва (792803013). (Від 22.10.2021 № 08/231-3830/ПР).
14) Про відмову громадянину Хомичу Ігорю Миколайовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кобзарській (напроти будинку
Кобзарська, 6/11) у Подільському районі міста Києва (482010610). (Від
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22.10.2021 № 08/231-3814/ПР).
15) Про відмову громадянину Васильчуку Віталію Леонідовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для експлуатації та обслуговування гаражного
боксу № 55 на просп. Голосіївському, 97-б у Голосіївському районі міста Києва
(380106203). (Від 22.10.2021 № 08/231-3815/ПР).
16) Про відмову громадянці Олексюк Тетяні Григорівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) біля пров. Залужного,
21ж у Голосіївському районі міста Києва (201989005). (Від 22.10.2021 №
08/231-3803/ПР).
17) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
вул. Курортній в Оболонському районі міста Києва (589101233). (Від
22.10.2021 № 08/231-3797/ПР).
18) Про відмову громадянці Озеран Яні Володимирівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Менделєєва, 79 у Печерському районі
міста Києва (330163398). (Від 22.10.2021 № 08/231-3796/ПР).
19) Про відмову громадянці Арцибашевій Маіні Степанівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для дачного будівництва у селищі Биківня у Деснянському
районі міста Києва (464012514). (Від 22.10.2021 № 08/231-3808/ПР).
20) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул.
Миколи Юнкерова в Оболонському районі міста Києва (577201297). (Від
22.10.2021 № 08/231-3793/ПР).
21) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на Лінії
4 в Оболонському районі міста Києва (201777883). (Від 22.10.2021 № 08/2313821/ПР).
22) Про відмову громадянину Марієвському Якову Яковичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд та для ведення садівництва у Дарницькому
районі міста Києва (690210149). (Від 22.10.2021 № 08/231-3825/ПР).
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3.5.

Приватизація:

1)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Запатович Надії
Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Горького, 32-а у Деснянському районі
міста Києва (П-9932). (Від 19.04.2019 № 08/231-1575/ПР). (Повторно).
2)
Про приватизацію громадянкою Амельянцевою Інною Ігорівною
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд у пров. Кленовому, 4 у Печерському районі
м. Києва (П-9755). (Від 14.03.2019 № 08/231-1254/ПР).
3)
Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Стадник Надією
Захарівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Якова Качури, 13 у Святошинському районі міста
Києва (П-9935). (Від 23.05.2019 № 08/231-1916/ПР).
4)
Про
приватизацію
громадянином
Ніколенком
Вадимом
Миколайовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Московському, 5 у
Солом’янському районі міста Києва (581227782). (Від 03.10.2019 № 08/2312991/ПР).
5)
Про приватизацію громадянином Синягіним Сергієм Георгійовичем
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Товарній, 22-Д у Печерському районі
міста Києва (228156454). (Від 18.09.2020 № 08/231-2364/ПР).
6)
Про
приватизацію
громадянином
Косарем
Анатолієм
Михайловичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Вербному, 4 у Деснянському
районі міста Києва (665002894) (Від 26.11.2021 №08/231-4302/ПР).
7)
Про приватизацію громадянкою Мажарою Лідією Василівною
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гастелло Миколи, 9а у Печерському
районі міста Києва (489282012) (Від 22.10.2021 №08/231-3837/ПР).
8)
Про приватизацію громадянкою Олійник Оленою Василівною
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гастелло Миколи, 9 у Печерському
районі міста Києва (713058288) (Від 22.10.2021 №08/231-3801/ПР).
9)
Про приватизацію громадянином Хуторненком Артуром
Вікторовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 53 у Дарницькому
районі міста Києва (справа 687222800) (Від 26.11.2021 №08/231-4299/ПР).
10) Про
приватизацію
громадянкою
Сидоренко
Людмилою
Григорівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 1 у Деснянському
районі міста Києва (401286759) (Від 17.02.2020 №08/231-407/ПР).
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3.6.

Громадяни:

1)
Про передачу громадянину Костишену Максиму Євгенійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 81-а у
Солом’янському районі міста Києва (674642757). (Від 14.09.2020 № 08/2312315/ПР). (Повторно).
2)
Про передачу громадянину Ляшенку Олегу Олександровичу, члену
громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського
району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 189 у Солом’янському районі міста
Києва (678142703). (Від 30.03.2020 № 08/231-795/ПР). (Повторно).
3)
Про передачу громадянці Пономаренко Марії Тихонівні, члену
громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського
району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 238 у Солом’янському районі міста
Києва (362715919). (Від 19.11.2019 № 08/231-3391/ПР). (Повторно).
4)
Про передачу громадянці Паніній Оксані Станіславівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 102-а у Солом’янському
районі міста Києва (А-23359) (312738862). (Від 10.07.2019 № 08/231-2400/ПР).
(Повторно).
5)
Про передачу громадянину Мащенку Павлу Павловичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 39 у Деснянському
районі міста Києва (П-10046). (Від 06.06.2019 № 08/231-2002/ПР).
6)
Про передачу громадянину Капштику Івану Марковичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Василя Сухомлинського, 24 у
Деснянському районі міста Києва (П-10047). (Від 06.06.2019 № 08/2312001/ПР).
7)
Про передачу громадянці Лунченко Любові Олександрівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на просп. Броварському, 35 у
Деснянському районі міста Києва (769528280). (Від 06.11.2020 № 08/2312789/ПР).
8)
Про передачу земельних ділянок громадянам для ведення
колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста
Києва» (754629010) (Від 15.04.2020 №08/231-1000/ПР).
9) Про передачу земельних ділянок громадянам для ведення
колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста
Києва. (380158281). (Від 15.04.2020 №08/231-1039/ПР).
10) Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для
ведення колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому
районі міста Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки»
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(554429147) (Від 11.02.2020 №08/231-392/ПР).
11) Про передачу громадянці Ларкіній Анжелі Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Москвіна, 1А у Голосіївському районі
міста Києва (616082299, (Від 26.11.2021 №08/231-4301/ПР).
12) Про передачу громадянину Дралову Сергію Сергійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ташкентська, 31 у Дарницькому районі
міста Києва» (538127009) (Від 12.11.2021 №08/231-4126/ПР).
13) Про передачу громадянці Близнюк Валентині Антонівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул.
Садовій 6, 54 у Дніпровському районі міста Києва. (774306287). (Від 16.08.2021
№ 08/231-2845/ПР).
14) Про передачу громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 31а у
Голосіївському районі міста Києва (628332770). (Від 21.07.2021 №08/2312612/ПР).
15) Про передачу громадянці Халіловій Анні Олександрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 99 у Голосіївському
районі міста Києва (493272750, (Від 23.11.2020 №08/231-2945/ПР).
3.7.

Затвердження детального плану території:

1. Про затвердження детального плану території в межах проспекту
Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького,
проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва (Від 11.10.2018
№08/231-3540/ПР).
3.8. Надання/передача:
3.8.1. Для
створення
користування:

озеленених

територій

загального

1)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва у постійне користування земельної
ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального
користування на вул. Прирічній, 27-е-29 в Оболонському районі м. Києва (Д9507). (Від 09.07.2019 № 08/231-2388/ПР).
2)
Про надання у постійне користування комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної
ділянки для створення озеленених територій загального користування на вул.
Героїв Дніпра, 53-55 в Оболонському районі м. Києва (Д-9556). (Від 08.07.2019
№ 08/231-2362/ПР).
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3)
Про надання в постійне користування комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території на вул. Академіка Єфремова, 17-В у Святошинському
районі м. Києва (Д-9537). (Від 06.06.2019 № 08/231-1985/ПР).
3.8.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової
енергії:
1)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Челябінській, 3 у Дніпровському районі міста Києва
(770766415). (Від 23.07.2021 № 08/231-2726/ПР).
2)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель котельні на вул.
Кайсарова, 7 у Солом’янському районі міста Києва (384142442). (Від 19.08.2021
№ 08/231-3127/ПР).
3)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Мацієвича Левка, 2-4 у Солом’янському районі міста Києва
(241311743). (Від 19.08.2021 № 08/231-3125/ПР).
4)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на просп. Тичини Павла, 5 у Дніпровському районі міста
Києва (458417152). (Від 19.08.2021 № 08/231-3128/ПР).
5)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель котельні
на вул. Крайній, 1 у Деснянському районі міста Києва (241590766). (Від
02.08.2021 № 08/231-2847/ПР).
6)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 6П1 на
вул. Вифлеємській, 16 у Дніпровському районі міста Києва (551141878). (Від
23.07.2021 № 08/231-2729/ПР).
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7)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Тимошенка Маршала, 33/35 в Оболонському районі
міста Києва (616414169). (Від 17.09.2021 № 08/231-3446/ПР).
8)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Курчатова Академіка, 11 у Деснянському районі міста
Києва (241672619). (Від 20.09.2021 № 08/231-3481/ПР).
9)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі котельні на
просп. Науки, 64 у Голосіївському районі міста Києва (324125714). (Від
26.08.2021 № 08/231-3186/ПР).
10) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального
теплового пункту на вул. Волоській, 23 у Подільському районі міста Києва
(738470412). (Від 26.08.2021 № 08/231-3185/ПР).
11) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Жилянській, 111 у
Шевченківському районі міста Києва (444397609). (Від 11.01.2020 № 08/23165/ПР).
12) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та
обслуговування підстанції «Будівельна») на просп. Відрадному, 52а у
Святошинському районі міста Києва (787289397). (Від 23.12.2019 № 08/2313991/ПР).
13) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНАРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Металістів, 17 у
Солом’янському районі міста Києва (497392223). (Від 17.01.2020 № 08/231139/ПР).
14) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
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експлуатації та обслуговування розподільчого пункту № 314 на просп. Гагаріна
Юрія, 23-А у Деснянському районі міста Києва (428398162 ). (Від 09.12.2019 №
08/231-3780/ПР).
15) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та
обслуговування розподільчого пункту № 183) на вул. Солом’янській, 13 у
Солом’янському районі міста Києва (239145481). (Від 19.12.2019 № 08/2313933/ПР).
16) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування підстанції «Теремківська» на вул. Академіка
Заболотного, 3В у Голосiївському районі міста Києва (472397034). (Від
31.10.2019 № 08/231-3275/ПР).
17) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту РП-6 на вул.
Митрополита Андрея Шептицького, 12 у Дніпровському районі міста Києва
(559439108). (Від 04.12.2019 № 08/231-3690/ПР).
18) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції ПС Харківська на
вул. Ревуцького, 29 у Дарницькому районі міста Києва (780467391). (Від
20.11.2019 № 08/231-3499/ПР).
19) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-10) на вул.
В’ячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському районі міста Києва (А-26472).
(Від 01.03.2019 № 08/231-1096/ПР).
20) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Солом’янська» на вул. Преображенській, 3
(літ. Б, В, Г, Д) у Солом’янському районі міста Києва (243293629) (Д-9659).
(Від 09.07.2019 № 08/231-2378/ПР).
21) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-5) на вул. Михайла
Грушевського, 9 (літ. Б) у Печерському районі міста Києва (616504365) (Д9522). (Від 15.08.2019 № 08/231-2540/ПР).
22) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на бульв. Роллана Ромена, 3 у Святошинському районі міста
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Києва (498411452). (Від 21.07.2021 № 08/231-2667/ПР).
23) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Ушинського, 9 у Солом’янському районі міста Києва
(241071772). (Від 21.07.2021 № 08/231-2666/ПР).
24) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Ушакова Миколи, 8а у Святошинському районі міста
Києва (304189695). (Від 16.07.2021 № 08/231-2572/ПР).
25) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі котельні
на вул. Борщагівській, 154 у Солом’янському районі міста Києва (425411799).
(Від 26.07.2021 № 08/231-2760/ПР).
26) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Мілютенка, 30 у Деснянському районі міста Києва
(645414130). (Від 09.07.2021 № 08/231-2479/ПР).
3.8.3. Для закладів освіти:
1)
Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки в постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладів освіти Дарницького
району м. Києва на вул. Гмирі Бориса, 2-В та 2-Г (6-ий мкрн. ж/м Осокорки) у
Дарницькому районі міста Києва (239727732). (Від 09.07.2021 № 08/2312481/ПР).
2)
Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки в постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд школи І ступеня № 333
Дарницького району м. Києва на вул. Чавдар Єлизавети, 16 у Дарницькому
районі міста Києва (433395117). (Від 09.07.2021 № 08/231-2478/ПР).
3)
Про
передачу
КОМПЛЕКСНІЙ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ
СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 15 у постійне користування земельної ділянки для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд Комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи № 15) на вул. Маршала Якубовського, 7А у Голосiївському районі міста
Києва (648194180). (Від 19.12.2019 № 08/231-3872/ПР).
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4)
Про
надання
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ–ІНТЕРНАТ» в постійне
користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель
ліцею-інтернату на вул. Героїв Севастополя, 37 у Солом’янському районі міста
Києва (427412246). (Від 09.12.2019 № 08/231-3822/ПР).
3.8.4. Для закладів охорони здоров’я:
1)
Про
надання
в
постійне
користування
комунальному
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 1» Святошинського району м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу охорони здоров’я на вул. Академіка
Булаховського, 26 у Святошинському районі м. Києва (А-26759). (Від
15.04.2019 № 08/231-1438/ПР).
2)
Про надання комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району м. Києва
земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування
будівель поліклінік на вул. Йорданській, 26 в Оболонському районі м. Києва
(244822667). (Від 22.11.2019 № 08/231-3557/ПР).
3)
Про
надання
в
постійне
користування
комунальному
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 1» Святошинського району м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу охорони здоров’я на вул.
Чорнобильській, 5/7 у Святошинському районі м. Києва (А-26760). (Від
15.04.2019 № 08/231-1437/ПР).
3.8.5. Для інших потреб:
1)
Про надання Територіальному центру соціального обслуговування
населення Солом’янського району міста Києва у постійне користування
земельної ділянки для обслуговування будівлі соціальної допомоги без
забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів на бульв. Вацлава
Гавела, 83-А у Солом’янському районі міста Києва (373903864). (Від 21.11.2019
№ 08/231-3514/ПР).
2)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САДОВОД-2007» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку-магазину з подальшою
реконструкцією на вул. Мурманській, 8 у Деснянському районі міста Києва
(414441962). (Від 27.10.2021 № 08/231-3891/ПР).
3)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬВЕР СТРІМ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Світлицького, 31-Г у
Подільському районі міста Києва (790137399). (Від 12.11.2021 № 08/2314093/ПР).
4)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ ТРІУМФ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування громадського будинку на Оболонській
набережній, 13 в Оболонському районі міста Києва (554741265). (Від
11.11.2021 № 08/231-4083/ПР).
5)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСТИЛЬ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на просп.
Перемоги, 67 у Святошинському районі міста Києва (412395067). (Від
19.11.2021 № 08/231-4159/ПР).
6)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР
«ЮРИСКОНСУЛЬТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Великій Васильківській, 114, літера
А у Голосіївському районі міста Києва (241581517). (Від 19.11.2021 № 08/2314161/ПР).
7)
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІТАК»
земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування майнового
комплексу на вул. Алматинській, 12а у Дніпровському районі міста Києва
(666013955). (Від 19.11.2021 № 08/231-4172/ПР).
8)
Про передачу громадянам Погосяну Агасі Арменовичу, Погосян
Маргариті Агасіївні земельної ділянки в оренду для експлуатації та
обслуговування нежитлових будівель кафе та магазину на вул. Радунській, 36А, Б у Деснянському районі міста Києва (543941534). (Від 22.10.2021 № 08/2313843/ПР).
9) Про надання товариству з обмеженою відповідальністю
«ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» земельної ділянки у постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул.
Кожум'яцькій, 12б у Подільському районі міста Києва (402398228) (Від
01.07.2021 № 08/231- 2277ПР) (Повторно)
10) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСКОМ» земельної ділянки в оренду для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої
діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку) на просп. Перемоги, 67 у
Святошинському районі міста Києва (646183959). (Від 12.11.2021 №08/2314122/ПР).
11) Про
передачу
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«АВТОКООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ,
АВТОСТОЯНОК
ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
ГРОМАДЯН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА «МІКЛ» земельної
ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки (№ 12) на
вул. Оноре де Бальзака, 49-а у Деснянському районі міста Києва (669004476)
(Від 05.11.2021 №08/231-4018/ПР).
12) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИСЬ ІНВЕСТ ГРУП» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Оноре де Бальзака, 72-а у
Деснянському районі міста Києва (374456203). (Від 12.11.2021 №08/2314125/ПР).
13) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУНАТЕХ» в оренду земельної ділянки для
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів
дорожнього сервісу) на вул. Миколи Василенка, 7б у Солом’янському районі
міста Києва» (363986976) (Від 12.11.2021 №08/231-4090/ПР).
14) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВКИ СІТІ» земельної ділянки в оренду для
будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель
компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаної з
отриманням прибутку на просп. Перемоги, 67 у Святошинському районі міста
Києва» (464399987) (Від 19.11.2021 №08/231-4167/ПР).
15)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛІМІТЕД» земельної ділянки в оренду для
будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами і об'єктами
соціально-побутового та офісного призначення на просп. Науки, 66-70 у
Голосіївському районі міста Києва (661714413) (Від 29.10.2021 №08/2313948/ПР).
16) Про надання Національному антикорупційному бюро України
земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування
будівлі на вул. Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі міста Києва»
(239276512) (Від 22.10.2021 №08/231-3810/ПР).
17) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ
КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС», громадянам Камінському Віктору Івановичу,
Сліпцю Петру Петровичу земельної ділянки в оренду для будівництва та
обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які
займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку
на вул. Святошинській, 3, 3-А у Святошинському районі міста Києва.
(580541405). (Від 12.11.2021 №08/231-4120/ПР).
18) Про передачу громадянам Камінському Віктору Івановичу, Сліпцю
Петру Петровичу земельних ділянок в оренду для будівництва та
обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які
займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку
на вул. Святошинській, 3-А у Святошинському районі міста Києва (244671743)
(Від 23.10.2021 № 08/231-3857/ПР).
19) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ЕНТІС» в оренду земельної ділянки для
будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі на просп. Науки 26-в у
Голосіївському районі міста Києва (605734477) (Від 29.10.2021 №08/2313904/ПР).
20) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛМАВИН АВТО» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі автокомплексу (мийка) на
вул. Богатирській, 5-Г в Оболонському районі міста Києва (735920435) (Від
12.11.2021 №08/231-4134/ПР).
21) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНАПОЛІС» в оренду земельної ділянки для
реконструкції, будівель і споруд під житловий комплекс з приміщеннями
громадського призначення, експлуатації та обслуговування житлового
комплексу з приміщеннями громадського призначення на вул. Голосіївській,
13-Д у Голосіївському районі міста Києва (383999802) (Від. 24.06.2021 №
08/231-2232ПР)
22) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФПЕРЕРОБКА» в оренду земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування сміттєсортувальної станції та
автотранспортного господарства на вул. Пирогівський шлях, 94-а у
Голосіївському районі міста Києва (767448432) (Від 26.11.2021 № 08/231-4296
ПР).
23) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОАЗИС ГРУП» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Казимира Малевича,
86 (літ. О) у Голосіївському районі міста Києва (562939236). (Від 19.11.2021
№08/231-4170/ПР)
24) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЧИЛЛЗ БОРТНИЧІ» земельної ділянки в оренду
для експлуатації та обслуговування комплексу будівель дитячого оздоровчого
комплексу «Орбіта» на вул. Світлій, 5 у Дарницькому районі міста Києва
(606343975) (Від 19.11.2021 № 08/231-4171/ПР).
25) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛІК ЦЕНТР» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Казимира Малевича,
86 (літ. ІІ) у Голосіївському районі міста Києва (363967054) (Від 13.05.2021
№08/231-1541/ПР)
26) Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ В
ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ
М.
КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ
ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ земельної ділянки у постійне користування для
будівництва, експлуатації та обслуговування храму на вул. Північній в
Оболонському районі міста Києва (771761393) (Від 26.11.2021 №08/2314259/ПР)
27) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙБРІДЖ ПРОПЕРТІЗ» земельної ділянки в
оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул.
Пріорській, 14 в Оболонському районі міста Києва (490413196) (Від 26.11.2021
№08/231-4281/ПР).
28) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКТІНЖБУД» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Новопирогівській, 60 у
Голосіївському районі міста Києва (415449145) (Від 03.12.2021 №08/2314371/ПР).
29) Про передачу ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДЕСЕНКА»
земельних ділянок в оренду для експлуатації та обслуговування учбовооздоровчої бази «Десенка» на вул. Труханівській, 42 (острів Труханів) у
Дніпровському районі міста Києва (364065526) (Від 02.12.2021 №08/2314334/ПР).
30) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЦ ЗАПРАВКА» земельної ділянки в оренду для
експлуатації нежилого будинку на вул. Медовій, 5-б у Солом'янському районі
міста Києва (624504411) (Від 03.12.2021 №08/231-4362/ПР).
31) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МФК ГУД ЛАЙФ» в оренду земельної ділянки для
реконструкції будівель і споруд під багатофункціональний житловий комплекс,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального житлового комплексу у
пров. Новопечерському, 5 у Печерському районі міста Києва (509639217) (Від
26.11.2021 №08/231-4325/ПР).
32) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» земельної ділянки в оренду
для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного
центру на просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі міста Києва»
(313917296) (Від 30.11.2021 №08/231-4324/ПР).
3.9. Продаж/Внесення
експертної грошової оцінки:

змін/Надання

дозволу

на

проведення

1)
Про продаж земельної ділянки на просп. Перемоги, 115 у
Святошинському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю
«Фінішор і К» для обслуговування та експлуатації будівлі магазину
(361175273). (Від 23.10.2021 № 08/231-3858/ПР).
2)
Про продаж земельної ділянки на вул. Кирилівській, 69-а у
Подільському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю
«БІЗНЕС ЦЕНТР «КИРИЛІВСЬКИЙ» для експлуатації та обслуговування
офісної будівлі (391108664) (Від 05.11.2021 №08/231-4034/ПР).
3)
Про продаж земельної ділянки на вул. Резервній, 29 у
Оболонському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «ЛС
Україна» для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель (522011497).
(Від 11.11.2021 №08/231-4082/ПР).
3.10. Затвердження технічної документації (поділ):
1.
поділу

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
та об’єднання земельної ділянки з кадастровим номером
19

8000000000:75:489:0014
та
поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю науково-виробнича фірма «ТАЛЕР» договору оренди
земельної ділянки від 27 січня 2009 року № 040986300002 (зі змінами) і
внесення до нього змін» (205822472) (Від 12.11.2021 №08/231-4119/ПР).
2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу
та
об’єднання
земельної
ділянки
кадастровий
номер
8000000000:62:096:0038 комунальної власності територіальної громади міста
Києва в особі Київської міської ради, ділянка № 28 у 26-му мікрорайоні
житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва»
(629156388) (Від 22.10.2021 №08/231-3813/ПР).
3.11. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:
1.
Про поновлення приватному підприємству «ТОРГМІКС» договору
оренди земельної ділянки від 16 травня 2008 року № 85-6-00403 (зі змінами)
(665020566). (Від 05.11.2021 № 08/231-4020/ПР).
2.
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«КАРАТ-2005» договору оренди земельної ділянки від 30 серпня 2007 року
№ 85-6-00344 (зі змінами) (694260523). (Від 19.11.2021 № 08/231-4165/ПР).
3.
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної
ділянки від 13 квітня 2006 року № 82-6-00363 (зі змінами) (681710560). (Від
22.10.2021 № 08/231-3802/ПР).
4.
Про
поновлення
приватному
акціонерному
товариству
«АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» договору оренди земельних ділянок від
21 серпня 2008 року № 75-6-00415 (зі змінами) та внесення змін до нього
(597005475) (Від 12.11.2021 №08/231-4121/ПР).
5.
Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 03 лютого 2012 року № 75-6-00533, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ 10»
(205955552) (Від 05.11.2021 №08/231-4037/ПР).
6.
Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 09
листопада 2015 року № 897 (зі змінами) та внесення змін до нього» (300556945,
407470018, 570147299, 627754744, 686314747) (Від 12.11.2021 №08/2314131/ПР).
7.
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«АВТОБАНСЕРВІС» договору оренди земельної ділянки від 23 листопада 2005
року № 66-6-00307 (зі змінами) (370548865). (Від 12.11.2021 №08/231-4092/ПР).
8.
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«РИНОК - 1» договору оренди земельної ділянки від 13 лютого 2006 року №
62-6-00306 (зі змінами) (709306053). (Від 08.10.2021 №08/231-3720/ПР).
9.
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«РИНОК - 1» договору оренди земельної ділянки від 28 січня 2003 року № 626-00051 (зі змінами) (473059741, 548505990) (Від 29.10.2021 №08/231-3958/ПР).
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10. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ГАММА КОНСАЛТ» договору оренди земельної ділянки від 19 листопада
2008 року № 91-6-00823 (зі змінами) (360554066). (Від 23.11.2021 №08/2314218/ПР).
3.12. Про розірвання договору оренди земельних ділянок:
1. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13 квітня
2006 року № 66-6-00348 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю «КАТЕНА» (Від 21.10.2021
№08/231-3775/ПР) (Доп. Странніков А.М.)

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО
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