КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про порядок денний
пленарного засідання II сесії
Київської міської ради
ІX скликання 20 січня 2022 року

проєкт

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська
міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської
міської ради ІX скликання 20 січня 2022 року такі питання:
1.

Загальні питання:

1)
Про виплату громадянці Щокіній Олені Анатоліївні одноразової
матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від
20.10.2021 № 08/231-3772/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
2)
Про виплату громадянину Харченку Дмитру Максимовичу
одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну
ділянку. (Від 20.10.2021 № 08/231-3773/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
3)
Про виплату громадянину Чухраю Владиславу Валерійовичу
одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну
ділянку. (Від 24.11.2021 № 08/231-4223/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
4)
Про виплату громадянці Луценко Марії Миколаївні одноразової
матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від
24.11.2021 № 08/231-4224/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
5)
Про виплату громадянці Садовничій Тетяні Іванівні одноразової
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матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від
28.10.2021 № 08/231-3900/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).
6)
Про затвердження міської цільової програми «Київ – місто рівних
можливостей» на 2022-2024 роки. (Від 02.12.2021 № 08/231-4330/ПР). (Доп.
Світлий Р.В.).
7)
Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від
28.04.2021 № 08/231-1402/ПР). (Доп. Фесик К.О.).
8)
Про зміну типу та найменування деяких закладів дошкільної освіти
Шевченківського району м. Києва. (Від 02.11.2021 № 08/231-3983/ПР). (Доп.
Гаряга О.О.).
9)
Про внесення змін до Положення про комплексну систему
відеоспостереження міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 05 липня 2018 року № 1195/5259. (Від 14.06.2021 № 08/231-2070/ПР).
(Доп. Половинко О.В.).
10) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020
№ 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської
ради IX скликання». (Від 14.12.2021 № 08/231-4467/ПР). (Доп. Павлик В.А.).
11) Про деякі питання організації підвезення здобувачів освіти з
особливими освітніми потребами до закладів дошкільної освіти, закладів
загальної середньої освіти та у зворотному напрямку у м. Києві. (Від 02.12.2021
№ 08/231-4332/ПР). (Доп. Порошенко М.А.).
2.
Про питання містобудування та землекористування. (Доп.
Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.):
2.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою:
2.1.1. Для створення озеленених територій загального користування:
1)
Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень
загального користування (парк відпочинку на схилах Лисої гори) на вул.
Писаржевського (на схилах Лисої гори) у Голосіївському районі міста Києва
(418019858). (Від 19.11.2020 № 08/231-2922/ПР).
2)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Уманській, 47 у Солом’янському районі міста Києва для утримання та
експлуатації скверу (К-37169). (Від 19.02.2019 № 08/231-881/ПР).
3)
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» на вул. Декабристів, 9-а, просп. Миколи
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Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, вул. Архітектора Вербицького, 28-а, 28-б у Дарницькому
районі м. Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених
насаджень (сквер) (К-37504). (Від 22.03.2019 № 08/231-1284/ПР).
4)
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» на перетині вул. Олеся Гончара та вул.
Богдана Хмельницького у Шевченківському районі м. Києва для утримання та
експлуатації зелених насаджень (К-38104). (Від 28.03.2019 № 08/231-1357/ПР).
5)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп.
Повітрофлотському, 34-46 у Солом’янському районі міста Києва для утримання
та експлуатації скверу (К-37057). (Від 21.02.2019 № 08/231-898/ПР).
6)
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» на вул. Каунаській, 4, 6/1 у Дніпровському
районі м. Києва для утримання скверу (К-37047). (Від 22.03.2019 № 08/2311285/ПР).
7)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельних ділянок Київському
комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста «Київзеленбуд» у парку біля о. Тельбин між вул.
Березняківською, вул. Павла Тичини, вул. Юрія Шумського у Дніпровському
районі міста Києва для утримання та обслуговування парку (К-36726). (Від
18.02.2019 № 08/231-835/ПР).
8)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Вадима Гетьмана у Солом’янському районі міста Києва для утримання та
експлуатації скверу (К-37051). (Від 19.02.2019 № 08/231-882/ПР).
2.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту
землеустрою:
1)
Про
відмову
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВА-ЛТД» у наданні дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для
виробництва піднімального та вантажно-розвантажувального устаткування на
вул. Березневій, 12А у Дніпровському районі міста Києва (431012047). (Від
06.12.2021 № 08/231-4397/ПР).
2.3. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення
проєкту землеустрою:
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1)
Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну
власність у Деснянському та Дніпровському районах міста Києва (472019524).
(Від 06.12.2021 № 08/231-4398/ПР).
2)
Про відмову громадянину Литвиненку Сергію Сергійовичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул.
Підлісній у Святошинському районі міста Києва (360101901). (Від 02.12.2021
№ 08/231-4338/ПР).
3)
Про відмову громадянці Кузьменко Ніні Петрівні у наданні дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для колективного садівництва на вул. Садовій, 61, діл. 104 Б у
Дарницькому районі міста Києва (676980173). (Від 06.12.2021 № 08/2314385/ПР).
4)
Про відмову громадянці Бовсуновській Ользі Юріївні 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. Провідницькій у Солом’янському
районі міста Києва (579801147). (Від 02.12.2021 № 08/231-4345/ПР).
5)
Про відмову громадянину Пужай-Череді Сергію Костянтиновичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд поблизу вул. Федора
Максименка в Оболонському районі міста Києва (390123943). (Від 02.12.2021
№ 08/231-4344/ПР).
6)
Про відмову громадянину Дячуку Ігорю Олексійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Федора Максименка в Оболонському районі міста
Києва (320149210). (Від 02.12.2021 № 08/231-4341/ПР).
7)
Про відмову громадянину Рожкову Роману Валерійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для ведення садівництва в Оболонському районі
міста Києва (420017336). (Від 02.12.2021 № 08/231-4342/ПР).
8)
Про відмову громадянці Шпакович Анні Юріївні у наданні дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва на вул. Милославській, 20 г у
Деснянському районі міста Києва (550601312). (Від 09.12.2021 № 08/2314419/ПР).
9)
Про відмову громадянину Рожкову Роману Валерійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва в
Оболонському районі міста Києва (380127432). (Від 06.12.2021 № 08/2314

4388/ПР).
10) Про відмову громадянці Лебедєвій Ірині Іванівні у наданні дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва у Голосіївському районі міста Києва
(703004014). (Від 26.11.2021 № 08/231-4252/ПР).
11) Про відмову громадянці Жуковській Оксані Валеріївні 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. Академіка Єфремова, 10-Б у
Святошинському районі міста Києва (744535013). (Від 09.12.2021 № 08/2314423/ПР).
12) Про відмову громадянину Стасю Олексію Анатолійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Любомирській у
Голосіївському районі міста Києва (578201730). (Від 09.12.2021 № 08/2314431/ПР).
13) Про відмову громадянину Жуковському Євгену Олександровичу 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. Академіка Єфремова,
10 А у Святошинському районі міста Києва (795978010). (Від 09.12.2021 №
08/231-4430/ПР).
14) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу 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 (423012219). (Від 25.11.2021 № 08/231-4227/ПР).
15) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу 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 (513801996). (Від 25.11.2021 № 08/231-4228/ПР).
16) Про відмову громадянину Сухоруку Володимиру Михайловичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для гаражного будівництва між
житловими будинками на вул. Степана Руданського, 2 та вул. Новоукраїнській,
1/3-А у Шевченківському районі міста Києва (310120440). (Від 25.11.2021 №
08/231-4229/ПР).
17) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення садівництва у Деснянському районі міста
Києва (430018068). (Від 26.11.2021 № 08/231-4244/ПР).
18) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста
Києва (581501848). (Від 26.11.2021 №08/231-4245/ПР).
19) Про відмову громадянину Остапцю Олегу Володимировичу у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства на вул. Набережній у Солом’янському районі міста Києва
(514701569). (Від 26.11.2021 № 08/231-4246/ПР).
20) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення садівництва у Деснянському районі міста
Києва (622030158). (Від 26.11.2021 № 08/231-4247/ПР).
21) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для житлової садибної забудови у мікрорайоні Бортничі у
Дарницькому районі міста Києва (569501829). (Від 26.11.2021 № 08/2314264/ПР).
22) Про відмову громадянці Сидорі Анастасії Михайлівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у пров. 5му Садовому, 36 у Деснянському районі міста Києва (552901915). (Від
26.11.2021 № 08/231-4248/ПР).
23) Про відмову громадянці Базилевич Ларисі Костянтинівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у приватну власність для ведення колективного садівництва на вул.
Дніпровській, перед діл. 69 (СТ «ЗЕЛЕНИЙ БІР») в Оболонському районі міста
Києва (201935851). (Від 10.12.2021 № 08/231-4441/ПР).
24) Про відмову громадянину Каракічи Володимиру Юрійовичу 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. Провідницькій у
Солом’янському районі міста Києва (390176836). (Від 02.12.2021 № 08/2314340/ПР).
25) Про відмову громадянину Рожкову Роману Валерійовичу 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) в
Оболонському районі міста Києва (545801737). (Від 02.12.2021 № 08/2314339/ПР).
26) Про відмову громадянці Ніколаєнко Анастасії Олександрівні у
наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для дачного будівництва у селищі Биківня у
Деснянському районі міста Києва (571601457). (Від 10.12.2021 № 08/2314448/ПР).
27) Про відмову громадянину Рибаку Дмитру Івановичу у наданні
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного
будівництва (для обслуговування жилих будинків і господарських будівель) у
Дарницькому районі міста Києва (619900191). (Від 10.12.2021 № 08/2314446/ПР).
28) Про відмову громадянину Безуглому Сергію Васильовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва у Деснянському
районі міста Києва (438012697). (Від 10.12.2021 № 08/231-4436/ПР).
29) Про відмову громадянину Валеру Андрію 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. Крилова у Дарницькому районі міста
Києва (569301005). (Від 10.12.2021 № 08/231-4438/ПР).
30) Про відмову громадянці Сидорі Анастасії Михайлівні у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у пров. 5му Садовому, 36 у Деснянському районі міста Києва (370147965). (Від
02.12.2021 № 08/231-4336/ПР).
31) Про відмову громадянину Валеру Андрію Миколайовичу 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) на вул. Челюскінців у
Дарницькому районі міста Києва (555001338). (Від 10.12.2021 № 08/2314437/ПР).
32) Про відмову громадянину Богданову Сергію Петровичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Промисловому, 19а у Дарницькому
районі міста Києва (486014331). (Від 06.12.2021 № 08/231-4387/ПР).
33) Про відмову громадянину Валеру Андрію 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. Челюскінців у Дарницькому районі
міста Києва (340109987). (Від 10.12.2021 № 08/231-4450/ПР).
34) Про відмову громадянину Косенку Юрію Леонідовичу 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. Бродівській, 96 а у Голосіївському
районі міста Києва (654050113). (Від 10.12.2021 № 08/231-4443/ПР).
35) Про відмову громадянину Безуглому Сергію Васильовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва у Деснянському
районі міста Києва (779946019). (Від 10.12.2021 № 08/231-4447/ПР).
36) Про відмову громадянці Карпенко Вірі Павлівні у наданні дозволу
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на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Радистів, 71 у Деснянському районі міста Києва
(201999224). (Від 09.12.2021 № 08/231-4429/ПР).
37) Про відмову громадянину Безуглому Сергію Васильовичу у наданні
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва у Деснянському
районі міста Києва (579101187). (Від 09.12.2021 № 08/231-4428/ПР).
2.4. Надання/передача:
2.4.1. Для
створення
користування:

озеленених

територій

загального

1)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу на розі вул. Сержа Лифаря та просп.
Володимира Маяковського у Деснянському районі міста Києва (524639040).
(Від 27.03.2020 № 08/231-780/ПР).
2)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельних
ділянок для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території парку вздовж просп. Володимира Маяковського від
вул. Теодора Драйзера до вул. Сержа Лифаря у Деснянському районі міста
Києва (635263903). (Від 27.03.2020 № 08/231-778/ПР).
3)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельних
ділянок для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу біля НДІ комунальної гігієни між вул. Гната
Хоткевича та просп. Юрія Гагаріна у Деснянському районі міста Києва
(239968959). (Від 13.08.2020 № 08/231-2033/ПР).
4)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу між будинками № 5 та № 7 на вул. Лісківській
у Деснянському районі міста Києва (655703994). (Від 25.03.2020 № 08/231760/ПР).
5)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва земельних ділянок у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень
та обслуговування території скверу на вул. Сержа Лифаря, 2-8 у Деснянському
районі міста Києва (672733992). (Від 13.08.2021 № 08/231-3065/ПР).
6)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва земельної ділянки у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень,
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експлуатації та обслуговування території скверу на вул. Теодора Драйзера, 34 у
Деснянському районі міста Києва (586939025). (Від 13.08.2021 № 08/2313063/ПР).
7)
Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень
загального користування (скверу біля Національної Гвардії) на просп.
Перемоги, 55/2 у Солом’янському районі міста Києва (350175360). (Від
21.07.2021 № 08/231-2663/ПР).
8)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва земельної ділянки у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень,
експлуатації та обслуговування території вздовж вул. Попудренка у
Деснянському районі міста Києва (642943994). (Від 13.08.2021 № 08/2313064/ПР).
9)
Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельних
ділянок для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території парку вздовж просп. Володимира Маяковського від
вул. Каштанової до вул. Архітектора Ніколаєва у Деснянському районі міста
Києва (733264395). (Від 27.03.2020 № 08/231-781/ПР).
10) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень від
станції метро «Чернігівська» до станції метро «Лісова» по просп. Броварському
у Деснянському районі міста Києва (548139525). (Від 07.08.2020 № 08/2312020/ПР).
11) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельних
ділянок для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території парку на вул. Сержа Лифаря, 12-26 у Деснянському
районі міста Києва (536839918). (Від 27.03.2020 № 08/231-777/ПР).
12) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень на вул.
Милославській, 23-г у Деснянському районі міста Києва (526639357). (Від
07.08.2020 № 08/231-2017/ПР).
13) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень між
просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи Закревського у Деснянському районі
міста Києва (710408399). (Від 25.03.2020 № 08/231-754/ПР).
14) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
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ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу на вул. Електротехнічній, 26 у Деснянському
районі міста Києва (373999300). (Від 10.08.2020 № 08/231-2022/ПР).
15) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень між
просп. Юрія Гагаріна, вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою у
Деснянському районі міста Києва (239875673). (Від 27.03.2020 № 08/231776/ПР).
16) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу на вул. Архітектора Ніколаєва, 11 у
Деснянському районі міста Києва (433396032). (Від 07.08.2020 № 08/2312021/ПР).
17) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень на вул.
Оноре де Бальзака, 88-90 у Деснянському районі міста Києва (239244540). (Від
27.03.2020 № 08/231-779/ПР).
18) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки у постійне користування для облаштування, експлуатації та
обслуговування зелених насаджень (сквер) на вул. Архітектора Вербицького, 11
у Дарницькому районі міста Києва (239740310). (Від 19.08.2021 № 08/2313129/ПР).
19) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та
експлуатації скверу біля будинку райдержадміністрації на бульв. Праці 1/1 у
Дніпровському районі міста Києва (437397684). (Від 19.08.2021 № 08/2313126/ПР).
20) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки в постійне користування для утримання та експлуатації скверу на вул.
Суздальській у Солом’янському районі міста Києва (473390239). (Від
02.08.2021 № 08/231-2848/ПР).
21) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки у постійне користування для утримання скверу на вул. Митрополита
Андрея Шептицького у Дніпровському районі міста Києва (402397181). (Від
23.07.2021 № 08/231-2732/ПР).
22) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
земельних ділянок у постійне користування для експлуатації скверу на вул.
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Івана Гонти у Шевченківському районі міста Києва (239161805). (Від
27.08.2021 № 08/231-3194/ПР).
23) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
земельних ділянок у постійне користування для утримання скверу на вул.
Миколайчука Івана, 3-3-а Дніпровському районі міста Києва (424399611). (Від
23.07.2021 № 08/231-2728/ПР).
24) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у
постійне користування земельних ділянок для експлуатації зеленої зони на
просп. Голосіївському, 108, корпус, 2 та просп. Голосіївському, 108, корпус, 3 у
Голосіївському районі міста Києва (393931096). (Від 23.07.2021 № 08/2312725/ПР).
25) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки у постійне користування для експлуатації зеленої зони між житловими
будинками № 120 та № 120, корпус 2 на просп. Голосіївському у
Голосіївському районі міста Києва (547339201). (Від 23.07.2021 № 08/2312731/ПР).
26) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної
ділянки у постійне користування для створення, утримання та експлуатації
зелених насаджень загального користування на вул. Маршала Тимошенка, 2-м у
Оболонському районі міста Києва (343964781). (Від 02.08.2021 № 08/2312846/ПР).
2.4.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової
енергії:
1)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Політехнічна» на вул. Маміна-Сибіряка, 3
(літ. А) у Солом’янському районі міста Києва (732384430) (Д-9523). (Від
09.07.2019 № 08/231-2373/ПР).
2)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Відрадна» на вул. Михайла Донця, 2 (літ.
ХХІІ (цифра)) у Солом’янському районі міста Києва (426431525) (Д-9511). (Від
09.07.2019 № 08/231-2379/ПР).
3)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-127) на вул. Юрія
Шумського, 10 (літ. В) у Дніпровському районі міста Києва (526343254) (Д9520). (Від 12.07.2019 № 08/231-2417/ПР).
4)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
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«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-30) на вул. Ярославів
Вал, 27 (літ. В) у Шевченківському районі міста Києва (744145430) (Д-9519).
(Від 09.07.2019 № 08/231-2375/ПР).
5)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-312) на вул. Юрія
Іллєнка, 7 (літ. Б) у Шевченківському районі міста Києва (769535438) (Д-9517).
(Від 09.07.2019 № 08/231-2380/ПР).
6)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Оболонська» та РКМ «Північний» на вул.
Маршала Малиновського, 4а (літ. А, Б, В, Г, Д, Е) в Оболонському районі міста
Києва (572043067) (Д-9526). (Від 09.07.2019 № 08/231-2374/ПР).
7)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Печерська» на вул. Лейпцизькій, 13 (літ.
«Б», «В») у Печерському районі міста Києва (556043671). (Від 26.09.2019 №
08/231-2861/ПР).
8)
Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Гарнізонна» на просп. Повітрофлотському,
94-а (літ. Н) у Солом’янському районі міста Києва (530943685) (Д-9661). (Від
15.07.2019 № 08/231-2422/ПР).
9)
Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі ПАВ 1ПЗ на вул.
Драгоманова, 20 у Дарницькому районі міста Києва (553241571). (Від
19.07.2021 № 08/231-2575/ПР).
10) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель котельні на
просп. Науки, 31 у Голосіївському районі міста Києва (241316529). (Від
01.06.2021 № 08/231-1785/ПР).
11) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель котельні на вул.
Стеценка, 20-А у Подільському районі міста Києва (691234185). (Від 31.03.2021
№ 08/231-1135/ПР).
12) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Мартиросяна, 20 у Солом’янському районі міста Києва
(582241440). (Від 21.07.2021 № 08/231-2665/ПР).
13) 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. Мартиросяна, 4 у Солом’янському районі міста Києва
(491416095). (Від 22.07.2021 № 08/231-2700/ПР).
14) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплопункту на вул.
Спаській, 31 у Подільському районі міста Києва (364112971). (Від 26.07.2021 №
08/231-2757/ПР).
15) 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 бульв. Чоколівському, 31 у Солом’янському районі міста Києва
(663634165). (Від 23.07.2021 № 08/231-2727/ПР).
16) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Мілютенка, 23 у Деснянському районі міста Києва (547241556).
(Від 29.10.2019 № 08/231-3241/ПР).
17) 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. Корольова Академіка, 2а у Святошинському районі
міста Києва (523541543). (Від 26.07.2021 № 08/231-2756/ПР).
18) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул.
Семашка, 16 у Святошинському районі міста Києва (241485071). (Від
12.07.2021 № 08/231-2495/ПР).
19) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового
пункту на вул. Райдужній, 16 літ. Б у Дніпровському районі міста Києва
(643764188). (Від 26.07.2021 № 08/231-2761/ПР).
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20) 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. Зодчих, 62-Б у Святошинському районі міста Києва
(324190491). (Від 26.07.2021 № 08/231-2758/ПР).
21) 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. Щербаківського Данила, 57Г у Шевченківському
районі міста Києва (726657410). (Від 12.07.2021 № 08/231-2494/ПР).
22) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне
користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі станції
зворотнього водопостачання № 2 на бульв. Вернадського Академіка, 36-Б у
Святошинському районі міста Києва (364179090). (Від 23.07.2021 № 08/2312730/ПР).
23) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції у пров.
Музейному, 3 у Печерському районі міста Києва (А-26466). (Від 15.02.2019 №
08/231-786/ПР).
24) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-4937) на вул.
Маршала Жукова, 8 у Деснянському районі м. Києва (А-26474). (Від 15.02.2019
№ 08/231-774/ПР).
25) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування РКМ «Центральний» у пров. Новопечерському,
3 у Печерському районі міста Києва (476397476). (Від 02.10.2020 № 08/2312490/ПР).
26) 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. Берковецькій, 10-А
(літ. «Н», «О») у Святошинському районі міста Києва (344457723). (Від
11.01.2020 № 08/231-67/ПР).
27) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування ПС «Воскресенська» на просп. Алішера Навої,
1 (літ. Н) в Дніпровському районі міста Києва (757587435) (Д-9512). (Від
11.07.2019 № 08/231-2409/ПР).
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28) 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 просп. Академіка
Глушкова, 12А у Голосiївському районі міста Києва (343953302). (Від
21.01.2020 № 08/231-191/ПР).
29) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування РП-79 на бульв. Амвросія Бучми, 6а у
Дніпровському районі міста Києва (474399402). (Від 04.12.2019 № 08/2313691/ПР).
30) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-229) на вул.
Лебединській, 3 в Оболонському районі міста Києва (А-26481). (Від 15.02.2019
№ 08/231-778/ПР).
31) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Райдужній, 10 у Дніпровському районі міста Києва (476415697).
(Від 28.02.2020 № 08/231-538/ПР).
32) 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. Здолбунівській, 5-Б у Дарницькому районі міста
Києва (492419194). (Від 29.10.2021 № 08/231-3931/ПР).
33) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування розподільчого пункту № 169 на вул.
Кирилівській, 103А у Подільському районі міста Києва (799087391). (Від
03.12.2020 № 08/231-52/ПР).
34) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Курчатова Академіка, 3 у Деснянському районі міста
Києва (344195425). (Від 29.10.2021 № 08/231-3927/ПР).
35) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на
вул. Старосільській, 26 у Дніпровському районі міста Києва (304158487). (Від
29.10.2021 № 08/231-3934/ПР).
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36) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Шумського Юрія, 10 у Дніпровському районі міста
Києва (432416826). (Від 29.10.2021 № 08/231-3930/ПР).
37) 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. Курчатова Академіка, 7 у Деснянському районі міста
Києва (364176287). (Від 05.11.2021 № 08/231-4039/ПР).
38) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на
просп. Тичини Павла, 20 у Дніпровському районі міста Києва (621554177). (Від
05.11.2021 № 08/231-4019/ПР).
39) 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. Малиновського Маршала, 30 в Оболонському районі
міста Києва (304140422). (Від 29.10.2021 № 08/231-3928/ПР).
40) 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. Архипенка Олександра, 3а в Оболонському районі
міста Києва (596141994). (Від 29.10.2021 № 08/231-3929/ПР).
41) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на просп. Тичини Павла, 3 у Дніпровському районі міста
Києва (654624130). (Від 29.10.2021 № 08/231-3935/ПР).
42) 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. Малишка Андрія, 33 у Дніпровському районі міста
Києва (681214135). (Від 29.10.2021 № 08/231-3926/ПР).
43) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Антонова Авіаконструктора, 7/9 у Солом’янському районі міста
Києва (394160720). (Від 21.02.2020 № 08/231-485/ПР).
44) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі міста Києва
(550841212). (Від 18.03.2020 № 08/231-696/ПР).
45) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на просп. Генерала Ватутіна, 12а у Дніпровському районі міста Києва
(241370451). (Від 19.03.2020 № 08/231-713/ПР).
46) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі насосної станції на вул.
Поліській, 26 у Дарницькому районі міста Києва (485418436). (Від 28.02.2020
№ 08/231-540/ПР).
47) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Борщагівській, 14-А у Шевченківському районі міста
Києва (673894141). (Від 03.03.2020 № 08/231-569/ПР).
48) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового
пункту на вул. Березняківській, 30а у Дніпровському районі міста Києва
(448411497). (Від 03.03.2020 № 08/231-567/ПР).
49) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування теплового пункту на бульв. Ігоря
Шамо, 6 Дніпровському районі міста Києва (354168658). (Від 21.02.2020 №
08/231-486/ПР).
50) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування підстанції «Теличанська» на вул. Будіндустрії,
19/21 у Голосіївському районі міста Києва (А-26451). (Від 15.02.2019 № 08/231814/ПР).
51) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул.
Ризькій, 16 у Шевченківському районі міста Києва (546241858). (Від 03.03.2020
№ 08/231-568/ПР).
52) Про
надання
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на проспекті Героїв Сталінграда, 9-А в Оболонському районі
міста Києва (334186701). (Від 28.02.2020 № 08/231-542/ПР).
2.4.3. Для закладів освіти:
1)
Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельних ділянок у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 550 на просп. Петра
Григоренка, 20-б у Дарницькому районі міста Києва (691733974). (Від
11.05.2021 № 08/231-1529/ПР).
2)
Про надання ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ
ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» земельних ділянок у постійне користування
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на бульв. Тараса
Шевченка, 27, 54-56, 56 у Шевченківському районі міста Києва (502139460).
(Від 24.12.2019 № 08/231-4014/ПР).
3)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 липня
2018 року № 1146/5210 «Про надання управлінню освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Теодора Драйзера, 30-б у
Деснянському районі м. Києва» (А-26217). (Від 18.01.2019 № 08/231-347/ПР).
2.4.4. Для інших потреб:
1)
Про надання ВИЩОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ СУДУ земельної
ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будинку
суду на просп. Перемоги, 41 у Солом’янському районі міста Києва (564839974).
(Від 03.11.2021 № 08/231-4005/ПР).
2)
Про надання УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ
земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі, господарської будівлі та прохідної на вул. Михайла
Котельникова, 57/17 у Святошинському районі міста Києва (510439618). (Від
06.09.2021 № 08/231-3290/ПР).
3)
Про надання громадянам Білику Миколі Іллічу та Білику Назару
Миколайовичу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування
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нежитлового будинку на вул. Щекавицькій, 46-В у Подільському районі міста
Києва (334117911). (Від 14.04.2020 № 08/231-1053/ПР).
4)
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«Рекреаційно-оздоровчий центр «Зелений порт» земельних ділянок в оренду
для експлуатації та обслуговування цілісного майнового комплексу
рекреаційно-оздоровчого центру та берегоукріплення (гідротехнічних споруд)
на вул. Лютневій, 58-А (Жуків острів) у Голосіївському районі міста Києва
(239629794). (Від 19.11.2021 № 08/231-4166/ПР).
5)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» в оренду земельної ділянки для
розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства
(крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Старонаводницькій, 9 у Печерському
районі міста Києва (383997366). (Від 09.09.2021 № 08/231-3347/ПР).
6)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки
для обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе,
149, корп. 47 у Голосіївському районі міста Києва (488430912). (Від 19.11.2021
№ 08/231-4173/ПР).
7)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки
для обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе,
149, корп. 29 у Голосіївському районі міста Києва (314362898). (Від 19.11.2021
№ 08/231-4174/ПР).
8)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки
для обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе,
149, корп. 46 у Голосіївському районі міста Києва (446434715). (Від 19.11.2021
№ 08/231-4178/ПР).
9)
Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки
для обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе,
149, корп. 31 у Голосіївському районі міста Києва (582043038). (Від 19.11.2021
№ 08/231-4175/ПР).
10) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАКЕРАЖ» земельної ділянки в оренду для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Рейтарській, 15 у
Шевченківському районі міста Києва (501141578). (Від 25.03.2021 № 08/2311087/ПР).
11) Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ
БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ земельної ділянки в постійне
користування для реконструкції нежитлової будівлі (флігеля) з подальшою
експлуатацією
та
обслуговуванням
будівель
закладів
культурнопросвітницького обслуговування на вул. Терещенківській, 17Г у
Шевченківському районі міста Києва (239142195). (Від 08.10.2020 № 08/23119

2558/ПР).
12) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСІ СМАК» земельної ділянки в оренду для
будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства
(крім об’єктів дорожнього сервісу) (заїзд- виїзд) на проспекті Соборності, 15 у
Дніпровському районі міста Києва (403397815). (Від 01.10.2021 № 08/2313648/ПР).
13) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙЦАРСЬКА ХІМЧИСТКА «СІНДЕРЕЛА»
земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування майнового
комплексу хімчистки у пров. Карельському, 8 у Дніпровському районі міста
Києва (490399913). (Від 08.10.2020 № 08/231-2559/ПР).
14) Про передачу громадянці Михайловій Вероніці Миколаївні в
оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі на площі Вокзальній, 1 у Солом’янському районі міста Києва
(403411732). (Від 26.11.2021 № 08/231-4255/ПР).
15) Про передачу фізичній особі-підприємцю Чернову Дмитру
Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі з озелененням території загального призначення на вул.
Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва (Д-7461). (Від
25.10.2018 № 08/231-3760/ПР).
16) Про передачу громадянці Богомолець Ользі Вадимівні земельної
ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі громадського
призначення (адміністративної будівлі) на вул. Генерала Матикіна, 7 у
Голосіївському районі міста Києва (609923980). (Від 14.12.2021 № 08/2314471/ПР).
17) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ЄВРО ПЛЮС» земельної ділянки в оренду
для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі на вул. Кирилівській,
102 (літ. ХV) у Подільському районі міста Києва (527244951). (Від 15.12.2021
№ 08/231-4483/ПР).
18) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИТВУ
«ВФ УКРАЇНА» земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації
інших технічних засобів зв’язку на перетині Гостомельського шосе та вул.
Міської в Оболонському районі міста Києва (752044399). (Від 17.12.2021 №
08/231-4506/ПР).
19) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» земельної ділянки в
оренду для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп.
Степана Бандери, 36 в Оболонському районі міста Києва (635463926). (Від
26.11.2021 № 08/231-4300/ПР).
20) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРНІК» в оренду земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Казимира Малевича, 86 (літ. Н) у
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Голосіївському районі міста Києва (373976036). (Від 26.11.2021 № 08/2314269/ПР).
21) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВ’ЄРА ХОЛЛ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул.
Паньківській, 10 (літ. Б) у Голосіївському районі міста Києва (770246419). (Від
17.12.2021 № 08/231-4505/ПР).
22) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІОМ» земельної ділянки в оренду для
обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі на вул. Попудренка, 90/2-А
у Деснянському районі міста Києва (519141335). (Від 26.11.2021 № 08/2314253/ПР).
23) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІМІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування комплексу нежитлових будівель на вул. Казимира Малевича,
86 (літ. Д’, Ч, Ц, 2А, 2Б) у Голосіївському районі міста Києва (749731394). (Від
26.11.2021 № 08/231-4267/ПР).
24) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРІЗ ГРУП» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Казимира Малевича,
86 (літ. І) у Голосіївському районі міста Києва (637623967). (Від 26.11.2021 №
08/231-4268/ПР).
25) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДБРД» земельної ділянки в оренду для реконструкції
будівлі під багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими
нежитловими приміщеннями з подальшою експлуатацією та обслуговуванням
на вул. Кулібіна, 3/8 у Святошинському районі міста Києва (493392144). (Від
10.12.2021 № 08/231-4439/ПР).
26) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«МЕДИК 2020» в постійне користування земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Андрія Головка,
1 у Солом’янському районі міста Києва (409430271). (Від 05.07.2021 № 08/2312304/ПР).
2.5.

Про припинення права користування земельною ділянкою:

1)
Про припинення комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» права постійного користування
земельною ділянкою у 3-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки (земельна
ділянка № 33) у Дарницькому районі міста Києва (571638668). (Від 11.02.2020
№ 08/231-395/ПР).
2)
Про припинення акціонерному комерційному промисловоінвестиційному банку України права постійного користування земельною
ділянкою у 7 м/р житлового масиву «Позняки», ділянка 19-А у Дарницькому
районі міста Києва (723437388). (Від 29.10.2020 № 08/231-2675/ПР).
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2.6.

Затвердження технічної документації (поділ):

1)
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок, що перебуває в оренді товариства з
обмеженою відповідальністю «СПОРТБІЗЕЛЕКТ», наданої для будівництва,
експлуатації та обслуговування торгово-офісного центру з вбудованоприбудованими приміщеннями, з підземним паркінгом та благоустроєм
території на вул. Васильківській, 100-а у Голосіївському районі м. Києва
(306302846). (Від 26.11.2021 № 08/231-4256/ПР).
2.7.

Про поновлення договору оренди земельних ділянок:

1)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
науково-виробничому центру «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки
від 24 липня 2008 року № 72-6-00524 (зі змінами) (461051291). (Від 12.11.2021
№ 08/231-4128/ПР).
2)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки від
08 лютого 2012 року № 62-6-00587 (596205897). (Від 19.11.2021 № 08/2314160/ПР).
3)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«КОНСТАНТА ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 16 березня 2011
року № 63-6-00605 (490054149). (Від 11.05.2021 № 08/231-1447/ПР).
4)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДСТ» договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року № 75-6-00286
(зі змінами) (445053083). (Від 30.09.2021 № 08/231-3628/ПР).
5)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХБУД-КОМПЛЕКТ» договору оренди земельних ділянок від 09
листопада 2004 року № 75-6-00148 (зі змінами) (596105381). (Від 05.11.2021 №
08/231-4032/ПР).
2.8.

Про розірвання договору оренди земельних ділянок:

1)
Про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 23 липня
2007 року №№ 63-6-00421 (зі змінами), 63-6-00422 (зі змінами), укладених між
Київською міською радою та відкритим акціонерним товариством
«Гідромеханізація». (Від 19.10.2021 № 08/231-3764/ПР). (Доп. Бондаренко
В.В.).
3.
Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на
виконання рішень/постанов судів. (Доп. Пелих В.М.):
1)
Про надання приватному акціонерному товариству «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
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земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративно-навчального корпусу на вул. Фрометівській, 2 у
Голосіївському районі м. Києва (А-25108). (На виконання рішення Окружного
адміністративного суду м. Києва від 10.06.2020 у справі № 640/16495/19). (Від
25.06.2018 № 08/231-2126/ПР).

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО
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