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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                                                 

ІX скликання     серпня 2022 року 

 

 

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      серпня 2022 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів на 2021–2023 роки 

з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 21.02.2022 № 

08/231-494/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

2) Про виплату громадянину Шадських Олександру Сергійовичу 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. 

(Від 16.12.2021 № 08/231-4491/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

3) Про виплату громадянці Соколовій Євгенії Олександрівні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. 

(Від 10.02.2022 № 08/231-370/ПР). (Доп. Світлий Р.В.).  

4) Про виплату громадянину Міхну Івану Миколайовичу одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 
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10.02.2022 № 08/231-371/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

5) Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. (Від 21.06.2022 № 08/231-768/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

6) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу «Школа екстернів». (Від 20.06.2022 № 08/231-765/ПР). (Доп. Фіданян 

О.Г.). 

7) Про зміну найменування спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів 

№ 16 Святошинського району м. Києва. (Від 11.07.2022 № 08/231-872/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

8) Про зміну найменування спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

№ 15 Святошинського району м. Києва. (Від 11.07.2022 № 08/231-871/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

9) Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на посаду 

педагогічного працівника Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 31 

серпня 2021 року № 2187/2228. (Від 11.07.2022 № 08/231-870/ПР). (Доп. Фіданян 

О.Г.). 

10) Деякі питання призначення керівників та педагогічних працівників 

закладів освіти в умовах воєнного стану. (Від 22.06.2022 № 08/231-776/ПР). (Доп. 

Мондиївський В.М.). 

11) Про визначення розмірів статутних капіталів закладів охорони 

здоров’я, переданих до сфери управління Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації. (Від 27.06.2022 № 08/231-782/ПР). (Доп. Калашник 

М.В.). 

12) Про цільові внески територіальної громади міста Києва. (Від 

03.12.2021 № 08/231-4368/ПР). (Доп Бондаренко В.В.). 

13) Про внесення змін до деяких рішення Київської міської ради. (Від 

23.06.2022 № 08/231-777/ПР). (Доп. Ємець Л.О.). 

14) Про деякі питання надання комунальних послуг ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» в місті Києві. (Від 14.05.2022 № 08/231-646/ПР). (Доп. 

Бродський О.Я.). 

15) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Село Троєщина» у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 26.05.2022 № 08/231-671/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

16) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Маяк» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

26.05.2022 № 08/231-668/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.).  

17) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Волошковий» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

29.06.2022 № 08/231-813/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

18) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

«Квартальний комітет «Навігатор» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

29.06.2022 № 08/231-814/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.).  

19) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
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«Квартальний комітет «Орбіта» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

29.06.2022 № 08/231-815/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.).  

20) Про внесення змін до Порядку використання коштів Програми 

вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021 - 2025 роки в 

умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 30 березня 2022 року № 4550/4591. (Від 

01.07.2022 № 08/231-826/ПР). (Доп. Ковалевська Л.О.). 

21) Про внесення змін до Порядку обрання представників громадськості 

до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.03.2021 № 420/461. (Від 

28.07.2022 № 08/231-943/ПР). (Доп. Плужник О.А.). 

22) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

12.03.2020 № 233/8403 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського 

районного суду міста Києва». (Від 28.07.2022 № 08/231-942/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

23) Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, 

що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2022 році. (Від 22.06.2022 № 08/231-773/ПР). (Доп. 

Пантелеєв П.О.). 

24) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради з питань перевірки діяльності Комунального підприємства «Київська міська 

лікарня ветеринарної медицини». (Від 16.06.2022 № 08/231-739/ПР). (доп. 

Кулеба Є.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 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 розі вул. Миколи Василенка та просп. 

Космонавта Комарова у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-37075). (Від 03.05.2019 № 08/231-1768/ПР). 

2) 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. Радистів, 34-36 у Деснянському районі 
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міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38094). (Від 03.05.2019 № 08/231-1765/ПР).  

3) 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» на Набережному шосе, на території 

правобережних підходів до Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та утримання зелених насаджень 

(К-38423). (Від 03.05.2019 № 08/231-1766/ПР). 

4) 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» на Набережному шосе, на території 

правобережних підходів до Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро у 

Подільському районі м. Києва для експлуатації та утримання зелених насаджень 

(К-38425). (Від 14.05.2019 № 08/231-1834/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’днанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Повітрофлотському, 41 у 

Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

38475). (Від 15.05.2019 № 08/231-1842/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. Ямській, 4 у Голосіївському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверів (К-38268). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1769/ПР). 

7) 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. Богатирській, між житловими 

будинками № 14 та № 18 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

облаштування та експлуатації скверу (К-38266). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1745/ПР). 

8) 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 розі вул. Кудряшова та площі Петра 

Кривоноса у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації скверу (К-38844). (Від 13.06.2019 № 08/231-2129/ПР). 

9) 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 на 
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бульв. Ігоря Шамо, 14-16 у Дніпровському районі міста Києва (420010854). (Від 

01.10.2021 № 08/231-3649/ПР). 

10) 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 розі вул. Миколи Василенка та бульв. 

Вацлава Гавела у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-37073). (Від 03.05.2019 № 08/231-1772/ПР). 

11) 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. Мілютенка, 34-36 у Деснянському 

районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 

насаджень та обслуговування скверу (К-37506). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1763/ПР). 

12) 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» між будинками на вул. Всеволода Нестайка, 3-

а та вул. Челябінській, 5-б у Дніпровському районі м. Києва для облаштування, 

утримання та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-37909). (Від 03.05.2019 

№ 08/231-1747/ПР). 

13) 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. Мілютенка, 25 у Деснянському районі 

м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38479). (Від 14.05.2019 № 08/231-1832/ПР). 

14) 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 бульв. Верховної Ради (між будинками 19, 

19 а, 19 б, вул. Бажова між будинками 2, 4, на вул. Червоноткацькій, 16 а) у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання, благоустрою зелених насаджень 

та обслуговування скверу (К-37045). (Від 03.05.2019 № 08/231-1770/ПР). 

15) 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. Івана Сергієнка, 13 у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання скверу (К-37050). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1764/ПР). 

16) 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 площі Космонавтів у Солом’янському районі 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14862
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838


6 

 

м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-37070). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1748/ПР). 

17) 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 бульв. Перова, 2/1, 4, 6, 8, 10 у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених 

насаджень (К-38267). (Від 03.05.2019 № 08/231-1761/ПР). 

18) 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 просп. Повітрофлотському, 26 у 

Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

38888). (Від 13.06.2019 № 08/231-2131/ПР). 

19) 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. Княжий Затон (вул. Срібнокільській, 1) 

у Дарницькому районі міста Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування скверу (К-38583). (Від 18.06.2019 № 08/231-2138/ПР). 

20) 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» на вул. Кудряшова, 1, 3 та вул. Кучмин Яр, 15 у 

Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

37054). (Від 03.05.2019 № 08/231-1760/ПР). 

21) 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 розі вулиць Оноре де Бальзака та Марини 

Цвєтаєвої у Деснянському районі міста Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-38111). (Від 

15.05.2019 № 08/231-1843/ПР). 

22) 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. Івана Франка у Шевченківському районі 

м. Києва для утримання та обслуговування зелених насаджень (К-37043). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1750/ПР). 

23) 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» між будинками за адресами: вул. 

Тернопільська, 17, 7А та пров. Кременецький, 4А у Святошинському районі м. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
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Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень та обслуговування 

скверу (К-38183). (Від 03.05.2019 № 08/231-1754/ПР). 

24) 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 просп. Алішера Навої, 57 у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (скверу) (К-38661). (Від 18.06.2019 № 08/231-2140/ПР). 

25) 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. Ревуцького, 36/2 у Дарницькому районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу (К-38463). (Від 13.06.2019 

№ 08/231-2125/ПР). 

26) 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 бульв. Ігоря Шамо, 6 у Дніпровському районі 

м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень (К-38520). (Від 

24.06.2019 № 08/231-2167/ПР). 

27) 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 просп. Броварському, 11 у Дніпровському 

районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації зелених насаджень 

(К-38656). (Від 13.06.2019 № 08/231-2126/ПР). 

28) 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. Кубанської України, 4 у Деснянському 

районі міста Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-

38588). (Від 18.06.2019 № 08/231-2141/ПР). 

29) 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. Зої Гайдай, між житловими будинками 

№№ 3, 3-а та вул. Богатирська, № 2-а в Оболонському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування 

(скверу) (К-38728). (Від 07.06.2019 № 08/231-2028/ПР). 

30) 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 просп. Броварському, 17 у Дніпровському 

районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації зелених насаджень 

(К-38657). (Від 13.06.2019 № 08/231-2127/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15099
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15180
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31) 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» на вул. Маршала Рибалка, 5-7/18 у 

Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу (К-

38428). (Від 03.05.2019 № 08/231-1753/ПР). 

32) 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. Митрополита Андрея Шептицького, 24-

г у Дніпровському районі м. Києва для створення, облаштування та експлуатації 

скверу (К-38412). (Від 07.05.2019 № 08/231-1782/ПР). 

33) 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. Маршала Якубовського, 2-г у 

Голосіївському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверів (К-38269). 

(Від 03.05.2019 № 08/231-1749/ПР). 

34) 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. Олексіївській, 11 у Солом’янському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-38261). (Від 03.05.2019 

№ 08/231-1762/ПР). 

35) 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» між будинками № 4 та № 6-б на бульв. 

Володимира Висоцького у Деснянському районі міста Києва для утримання та 

експлуатації зелених насаджень та обслуговування скверу (К-38181). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1744/ПР). 

36) 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. Печенізькій, 11 у Шевченківському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-38175). (Від 03.05.2019 

№ 08/231-1757/ПР). 

37) 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 просп. Науки, 42-а у Голосіївському районі 

м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-38462). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1759/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14847
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
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комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Ентузіастів, 9-г у Дніпровському районі 

м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38843). (Від 

24.06.2019 № 08/231-2169/ПР). 

39) 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. Марини Цвєтаєвої, 13 у Деснянському 

районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 

насаджень та обслуговування скверу (К-38114). (Від 14.05.2019 № 08/231-

1831/ПР). 

40) 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» вздовж будинків № 2 та № 2а на вул. Августина 

Волошина у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-38873). (Від 

24.06.2019 № 08/231-2165/ПР). 

41) 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. Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. 

Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(сквер) (К-37505). (Від 10.05.2019 № 08/231-1793/ПР). 

 

2.1.2. Для потреб правоохоронних органів:  

 

1) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Моторній, 6 у Голосіївському районі міста Києва 

(442012896). (Від 21.03.2022 № 08/231-541/ПР). (Повторно).  

2) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Ремонтній, 7 у Дарницькому районі міста Києва 

(412018025). (Від 03.05.2022 № 08/231-614/ПР). (Повторно).  

3) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24140
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
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підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Червоноткацькій, 2 у Дніпровському районі міста 

Києва (799866019). (Від 03.05.2022 № 08/231-615/ПР). (Повторно).  

4) Про надання Головному управлінню Національної поліції у місті 

Києві дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для розміщення та постійної діяльності 

Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Національної поліції на бульв. 

Кольцова, 22-А у Святошинському районі міста Києва (781352018). (Від 

22.04.2022 № 08/231-565/ПР). (Повторно).  

5) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення 

спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів на 

вул. Пухівській, 3 у Деснянському районі міста Києва (497018922). (Від 

21.01.2022 № 08/231-180/ПР). (Повторно).  

6) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У М. КИЄВІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування пожежного депо на вул. 

Рибальській, 14/16 у Печерському районі міста Києва (К-36347). (Від 19.11.2019 

№ 08/231-3447/ПР). 

7) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Полковника Шутова, 6 у Солом’янському районі 

міста Києва (201475154). (Від 14.06.2022 № 08/231-718/ПР). 

8) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на просп. Повітрофлотському, 49 у Солом’янському районі 

міста Києва (560201431). (Від 14.06.2022 № 08/231-715/ПР). 

9) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М.КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Московській, 30 у Печерському районі міста Києва 

(583001909). (Від 14.06.2022 № 08/231-716/ПР). 

10) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М.КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
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відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Полковника Шутова, 3 у Солом’янському районі 

міста Києва (561401229). (Від 14.06.2022 № 08/231-717/ПР). 

 

2.1.3. Для інших потреб:  

 

1) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС «БОРЩАГІВСЬКИЙ» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, 

офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, 

пов’язаною з отриманням прибутку на бульв. Вацлава Гавела, 18 у 

Солом’янському районі міста Києва (419013871). (Від 13.12.2021 № 08/231-

4454/ПР). 

2) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКОЛАБ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування закладу охорони здоров’я з медичною лабораторією на вул. 

Салютній, 15 у Шевченківському районі міста Києва (582501801). (Від 

25.04.2022 № 08/231-576/ПР). 

3) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ СІ ТІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги на 

вул. Кудряшова, 9 у Солом’янському районі міста Києва (626490194). (Від 

25.04.2022 № 08/231-575/ПР). 

4) Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

для розміщення та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (в тому числі 

проїзду) між вул. Шевченка, вул. Карла Маркса та новою автодорогою вздовж 

залізниці у Солом’янському районі міста Києва (437017722). (Від 31.05.2022 № 

08/231-680/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Панаса Мирного, 24 у 

Печерському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску №231 (К-38381). (Від 14.05.2019 № 08/231-1829/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Набережне шосе, 25 у 

Печерському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування складу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14801
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паливо-мастильних матеріалів (К-38504). (Від 07.05.2019 № 08/231-1783/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Липській (біля буд. № 5/3) у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску №7 (К-37156). (Від 03.05.2019 № 08/231-1740/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Академіка Щусєва, біля буд.           

№ 20 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску № 217 ( К-38236). (Від 14.05.2019 № 08/231-1828/ПР). 

9) Про надання компанії з обмеженою відповідальністю «Вонсім 

Ентерпрайзіс ЛТД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування закладу громадського 

харчування на вул. Петра Сагайдачного, 27, літ. А у Подільському районі міста 

Києва (350110607). (Від 18.09.2020 № 08/231-2360/ПР). 

10) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЙ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі на вул. Магнітогорській, 1-І у Деснянському районі міста 

Києва (594201549). (Від 06.11.2020 № 08/231-2792/ПР).  

11) Про надання ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЮР МАКС» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального 

центру на Контрактовій площі, 2/1 у Подільському районі міста Києва 

(488010251). (Від 14.09.2020 № 08/231-2302/ПР). 

12) Про надання приватному акціонерному товариству «КРІПТА» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для експлуатації основних, підсобних будівель та споруд на 

вул. Північно-Сирецькій, 1-3 у Подільському районі міста Києва (699780171). 

(Від 21.11.2019 № 08/231-3511/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок державній установі 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук 

України» на вул. Осиповського, 2а у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування будівель та споруд (К-36537). (Від 10.05.2019 № 08/231-

1789/ПР). 

14) Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ХАДАР-С» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Михайла Бойчука, 17 у Печерському районі міста Києва (К-36475). (Від 

04.10.2019 № 08/231-3034/ПР). 

15) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕС-С» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16048
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16048
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16048
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16048
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16048
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19116
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обслуговування нежилого будинку, який використовується для здійснення 

підприємницької діяльності на вул. Авіаконструктора Антонова, 4-а у 

Солом’янському районі міста Києва (330162811). (Від 18.12.2020 № 08/231-

146/ПР). 

 

2.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЙТИНГ І» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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) на вул. Антоновича, 52-54 у Голосіївському районі міста 

Києва (508301452). (Від 29.09.2020 № 08/231-2430/ПР). 

2) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «СЕДЕР» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі з вбудованими та прибудованими спорудами на просп. Тичини, 18-В у 

Дніпровському районі міста Києва (683100143). (Від 01.10.2020 № 08/231-

2463/ПР). 

3) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «СЕДЕР» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі з вбудованими та прибудованими спорудами на просп. Павла Тичини, 18-

В у Дніпровському районі міста Києва (350169467). (Від 16.09.2020 № 08/231-

2345/ПР). 

4) Про відмову ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ 

УЧАСНИКІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ «НАПАЛМ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі міста Києва (201080992). 

(Від 01.10.2020 № 08/231-2470/ПР). 

5) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕХСТАР» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

експлуатації індивідуальних гаражів на просп. Академіка Корольова у 

Святошинському районі міста Києва (320177323). (Від 22.09.2020 № 08/231-

2379/ПР). 

6) Про відмову комунальному підприємству «Дирекція будівництва 

шляхово-транспортних споруд м. Києва» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для реконструкції Європейської площі з будівництвом комплексу 

нежилих приміщень для розміщення об’єктів сфери обслуговування населення, 
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підземного паркінгу, підземних пішохідних переходів та інших місць загального 

користування під шляховим покриттям Європейської площі і прилеглих до неї 

вулиць на Європейській площі у Шевченківському районі міста Києва 

(631320123). (Від 14.09.2020 № 08/231-2325/ПР). 

7) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЗІР’Я АНДРОМЕДА» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для облаштування заїзду та виїзду на вул. Василя Стуса, 35а у 

Святошинському районі міста Києва (340199388). (Від 16.09.2020 № 08/231-

2338/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки громадянину Єнгаличеву Ісмаілу 

Ібрагімовичу на вул. Олександра Мишуги, 7-11 у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва Національного кримсько-татарського закладу громадського 

харчування (К-37820). (Від 01.03.2019 № 08/231-1081/ПР). 

9) Про відмову ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА 

ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування 

спортивно-розважального комплексу та інших будівель з приміщеннями різного 

призначення, влаштуванням причалів та благоустроєм набережної на вул. 

Набережно-Рибальській на проміжку від Московського мосту до Петровського 

залізничного мосту в Оболонському районі міста Києва (553001510). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3420/ПР). 

10) Про відмову РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій на бульв. Вигурівському, 13А у 

Деснянському районі міста Києва (201249218). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3370/ПР). 

11) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДНІПРЯНОЧКА» у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на вул. Оноре де Бальзака, 94 у Деснянському районі міста Києва 

(576401076). (Від 15.11.2019 № 08/231-3342/ПР). 

12) Про відмову релігійній громаді Української Православної Церкви 

Київського Патріархату парафії Святої Великомучениці Катерини у 

Шевченківському районі м. Києва у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

будівництва та обслуговування культової будівлі, інших будівель і споруд, 

необхідних для забезпечення діяльності парафії на вул. Лісківській, 15 у 

Деснянському районі міста Києва (757652015). (Від 02.10.2019 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998


15 

 

2984/ПР). 

 

2.3. Про відмову у поновленні договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «АСМА-

КРИМ» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 18 жовтня 2007 

року № 75-6-00363 (зі змінами) (360598968). (Від 13.12.2021 № 08/231-4458/ПР).  

2) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФОРТУНА-Л» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 11.12.2001 

№ 85-6-00018 (зі змінами) для експлуатації та обслуговування павільйону і 

літнього відкритого майданчика на вул. Вишгородській, 31-33 у Подільському 

районі м. Києва. (А-23784). (Від 16.04.019 № 08/231-1520/ПР). 

2.4. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки:  

 

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

районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н» для 

експлуатації та обслуговування супермаркету будівельних матеріалів та 

складських будівель і споруд (479110547). (Від 09.02.2022 № 08/231-368/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки на вул. Леонтовича, 3 у 

Шевченківському районі м. Києва спільному українсько-угорському 

підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю «БУДАПЕШТ, 

ЛТД» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (556511573). (Від 

05.11.2021 № 08/231-4033/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки на вул. Садовій, 118 у Дарницькому 

районі м. Києва громадянину Довгаленку Юрію Антоновичу для експлуатації та 

обслуговування магазину (607341199). (Від 21.01.2022 № 08/231-168/ПР). 

 

2.5. Про викуп земельної ділянки:  

 

1) Про викуп земельної ділянки на Спортивній площі, 1-А у 

Печерському районі м. Києва для суспільних потреб (415649840). (Від 08.11.2021 

№ 08/231-4045/ПР). 

 

2.6. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю фірмі 

«РАСЛ» договору оренди земельної ділянки від 31 жовтня 2005 року № 82-6-

00323 (зі змінами) (407056751). (Від 27.05.2021 № 08/231-1753/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БІЗАНТ» договору оренди земельної ділянки від 24 травня 2012 року № 82-6-

00661. (435054346). (Від 20.05.2022 № 08/231-661/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «АСТА» договору оренди земельної ділянки від 06 квітня 2018 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24304
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року № 1191 (503605519). (Від 10.06.2022 № 08/231-705/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «АСТА» договору оренди земельної ділянки від 06 квітня 2018 

року № 1195 (380574422). (Від 10.06.2022 № 08/231-706/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЛЮКС» договору оренди земельної ділянки від 18 

липня 2011 року № 78-6-00661 (зі змінами) (496052081). (Від 17.06.2022 № 

08/231-753/ПР). 

6) Про поновлення Прадещук Оксані Михайлівні договору оренди 

земельної ділянки від 21 травня 2007 року № 72-6-00416 та внесення змін до 

нього (390569429). (Від 15.06.2022 № 08/231-719/ПР). 

7) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНКОЛОР УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки від 05 березня 2012 

року № 63-6-00648 (340514999). (Від 17.06.2022 № 08/231-752/ПР). 

8) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» договору оренди земельної 

ділянки від 27 лютого 2015 року № 43 (зі змінами) (205981852). (Від 24.01.2022 

№ 08/231-204/ПР). 

9) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» договору оренди земельної ділянки від 30 березня 

2007 року № 75-6-00345 (464050031). (Від 03.05.2022 № 08/231-605/ПР). 

10) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1» договору оренди земельної ділянки від 30 березня 

2007 року № 75-6-00346 (416058067). (Від 03.05.2022 № 08/231-616/ПР). 

11) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 72-6-00653 (781513056). (Від 22.04.2022 № 08/231-554/ПР). 

12) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДЕРЕВПРОМ-2000» договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року 

№ 79-6-00421 та внесення змін до нього (585305833). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2083/ПР). 

13) Про поновлення ритуальній службі спеціалізованому комунальному 

підприємству «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ» виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) договору оренди земельної ділянки 

від 27 листопада 2008 року № 79-6-00675 (зі змінами) (673680563). (Від 

16.06.2021 № 08/231-2100/ПР). 

14) Про поновлення обслуговуючому гаражно-будівельному 

кооперативу інвалідів «ЗОЛУШКА» договору оренди земельної ділянки від 19 

червня 2018 року №2500 (477057563). (Від 04.06.2021 № 08/231-1930/ПР). 

15) Про поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації 

індивідуальних гаражів Голосіївського району м. Києва «ГОЛОСІЄВСЬКИЙ» 

договору оренди земельної ділянки від 24 липня 2003 року № 79-6-00126 (зі 

змінами) (742771058). (Від 09.12.2021 № 08/231-4422/ПР). 

16) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «БОГДАН» договору оренди земельних ділянок від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23440
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23440
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23440
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23440
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
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11 травня 2010 року № 85-6-00480 (205966877). (Від 01.12.2021 № 08/231-

4326/ПР). 

17) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «АККО 

ІНТЕРНЕШНЛ» договору оренди земельної ділянки від 11 січня 2002 року № 91-

6-00027 (зі змінами) (630340596). (Від 06.01.2022 № 08/231-24/ПР). 

18) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕНВІЛ» договору оренди земельної ділянки від 19 грудня 2006 року № 78-6-

00402 (360576425). (Від 12.11.2021 № 08/231-4100/ПР). 

19) Про поновлення автогаражному кооперативу «ЗОРЯ» 

Шевченківського району м. Києва договору оренди земельної ділянки від 03 

жовтня 2018 року № 276 (350545386). (Від 30.12.2021 № 08/231-4582/ПР). 

20) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 24 

квітня 2008 року № 66-6-00473 (719982383). (Від 27.01.2022 № 08/231-242/ПР). 

21) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ВФ 

УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки від 23 липня 2007 року № 72-6-

00433 (зі змінами) (563005716). (Від 13.10.2021 № 08/231-3742/ПР). 

 

2.7. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земель: 

 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (624355369). (Від 29.07.2021 № 08/231-2781/ПР). 

2) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (483533737). (Від 15.11.2021 № 08/231-4145/ПР). 

3) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (476530625). (Від 11.11.2021 № 08/231-4084/ПР). 

4) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253731499). (Від 29.11.2021 № 08/231-4306/ПР). 

5) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (305376675). (Від 05.07.2021 № 08/231-2297/ПР). 

6) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (450539867). (Від 29.11.2021 № 08/231-4307/ПР). 

7) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (773208536). (Від 14.09.2021 № 08/231-3380/ПР). 

8) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253382802). (Від 15.04.2021 № 08/231-1325/ПР). 

9) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (780207537). (Від 11.11.2021 № 08/231-4086/ПР). 

10) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (412539112). (Від 24.09.2021 № 08/231-3515/ПР). 

11) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (587653555). (Від 19.08.2021 № 08/231-3085/ПР). 

12) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365375764). (Від 26.11.2021 № 08/231-4295/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23321
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23321
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23261
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13) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (632145316). (Від 29.11.2021 № 08/231-4308/ПР). 

14) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (603735394). (Від 26.11.2021 № 08/231-4262/ПР). 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (601095372). (Від 01.12.2021 № 08/231-4328/ПР). 

16) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (345345711). (Від 26.11.2021 № 08/231-4261/ПР). 

17) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253762382). (Від 02.12.2021 № 08/231-4353/ПР). 

18) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (519453433). (Від 15.12.2021 № 08/231-4477/ПР). 

19) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (569553441). (Від 17.12.2021 № 08/231-4494/ПР). 

20) Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (520753009). (Від 14.12.2021 № 08/231-4470/ПР). 

21) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365399494). (Від 14.12.2021 № 08/231-4469/ПР). 

22) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (385372157). (Від 03.12.2021 № 08/231-4373/ПР). 

23) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (621185373). (Від 10.12.2021 № 08/231-4433/ПР). 

24) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (355358590). (Від 14.12.2021 № 08/231-4468/ПР). 

25) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (771923530). (Від 10.12.2021 № 08/231-4435/ПР). 

26) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (659665324). (Від 03.12.2021 № 08/231-4374/ПР). 

27) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (741372535). (Від 17.12.2021 № 08/231-4497/ПР). 

28) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (640875391). (Від 10.12.2021 № 08/231-4434/ПР). 

29) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (458538012). (Від 17.12.2021 № 08/231-4498/ПР). 

30) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (551653794). (Від 17.12.2021 № 08/231-4504/ПР). 

31) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (624615397). (Від 17.12.2021 № 08/231-4503/ПР). 

32) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (680675300). (Від 11.11.2021 № 08/231-4085/ПР). 

33) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (540553502). (Від 17.12.2021 № 08/231-4502/ПР). 

34) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (513053016). (Від 17.12.2021 № 08/231-4493/ПР). 

35) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24282
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інвентаризації земель (426535018). (Від 02.06.2022 № 08/231-681/ПР). 

36) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365358145). (Від 07.06.2022 № 08/231-691/ПР). 

37) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (429538157). (Від 03.06.2022 № 08/231-685/ПР). 

38) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (527253798). (Від 08.02.2022 № 08/231-351/ПР). 

39) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253346735). (Від 08.02.2022 № 08/231-352/ПР). 

40) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (440538211). (Від 18.02.2022 № 08/231-459/ПР). 

41) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (355335808). (Від 14.01.2022 № 08/231-63/ПР). 

 

2.8. Про затвердження технічної документації щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок: 

 

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 вбудовано-

прибудованими 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) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки: 

8000000000:91:157:0012) комунальної власності територіальної громади міста 

Києва в особі Київської міської ради у пров. Киянівському, 13-21 у 

Шевченківському районі міста Києва (773360638). (Від 07.06.2022 № 08/231-

693/ПР). 

3) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

8000000000:82:003:0002) по вул. Михайла Грушевського, 3 (літ. «А», «Б», «В», 

«Г») у Печерському районі міста Києва ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ» для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будинків (356345162). (Від 

03.05.2022 № 08/231-604/ПР). 

4) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності територіальної 

громади міста Києва на вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі 

міста Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (484636074). 

(Від 01.07.2022 № 08/231-828/ПР). 

5) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок (кадастровий номер земельної ділянки: 

8000000000:79:061:0077) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського 

призначення та паркінгами із знесенням існуючих будівель та споруд на вул. 

Саперне поле, 5 у Печерському районі міста Києва (449634969). (Від 17.06.2022 

№ 08/231-743/ПР). 

6) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:66:178:0133 на просп. Броварському (територія Лівобережного 

громадського центру) у Дніпровському районі м. Києва (646266392). (Від 

09.06.2022 № 08/231-700/ПР). 

 

2.9. Надання/передача: 

2.9.1. 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. Шолом-Алейхема, 16 у Деснянському районі міста 

Києва (416416417). (Від 05.10.2021 № 08/231-3704/ПР). 

2) 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. Мілютенка, 11 у Деснянському районі міста Києва 

(629994101). (Від 22.10.2021 № 08/231-3847/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Вакуленчука, 50А у Дарницькому районі міста Києва (623954141). (Від 

22.10.2021 № 08/231-3841/ПР). 

4) 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 бульв. Перова, 54 у Дніпровському районі міста Києва 

(405418992). (Від 29.10.2021 № 08/231-3962/ПР). 

5) 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. Лятошинського композитора, 4 А у Голосіївському 

районі міста Києва (241812922). (Від 22.10.2021 № 08/231-3845/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22885
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6) 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. Запорожця Петра, 17а у Дніпровському районі міста 

Києва (374101524). (Від 23.10.2021 № 08/231-3878/ПР). 

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. Архипенка Олександра, 8а в Оболонському районі 

міста Києва (304142120). (Від 25.11.2021 № 08/231-4236/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Героїв Дніпра, 26 в Оболонському районі 

міста Києва (641384181). (Від 29.11.2021 № 08/231-4317/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі насосної станції № 9 

на вул. Миколайчука Івана, 19 Б у Дніпровському районі міста Києва 

(334117899). (Від18.10.2021 № 08/231-3763/ПР). 

10) 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. Шолом-Алейхема, 22 у Деснянському районі міста 

Києва (528541608). (Від 13.10.2021 № 08/231-3755/ПР). 

11) 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. Павла Тичини, 21 у Дніпровському районі міста 

Києва (344161254). (Від 03.11.2021 № 08/231-4007/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону П609 на 

бульв. Гашека Ярослава, 17/1 у Дніпровському районі міста Києва (532541480). 

(Від 03.11.2021 № 08/231-4008/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22984
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Мишуги Олександра, 11-А у Дарницькому районі міста 

Києва (394176904). (Від 29.10.2021 № 08/231-3963/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Тимошенка Маршала, 2а в Оболонському районі міста 

Києва (314106241). (Від 08.11.2021 № 08/231-4065/ПР). 

15) 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, 14а у Дніпровському районі міста 

Києва (475413426). (Від 23.10.2021 № 08/231-3877/ПР). 

16) 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. Малишка Андрія, 21 у Дніпровському районі міста 

Києва (695224161). (Від 29.10.2021 № 08/231-3964/ПР). 

17) 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. Леся Курбаса, 12-Б у Святошинському районі міста 

Києва (723293415). (Від 26.11.2021 № 08/231-4292/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Оболонському, 15 в Оболонському 

районі міста Києва (241384065). (Від 01.11.2021 № 08/231-3980/ПР). 

19) 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 дорозі Кільцевій, 5-А у Святошинському районі міста Києва 

(403413459). (Від 25.11.2021 № 08/231-4235/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі бойлерної 

на вул. Новоукраїнській, 2/6 у Шевченківському районі міста Києва (384109770). 

(Від 25.11.2021 № 08/231-4238/ПР). 
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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. Вишгородській, 36-Б в Оболонському районі міста 

Києва (560641439). (Від 25.11.2021 № 08/231-4237/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 вул. Шолом-Алейхема, 17А у Деснянському районі міста 

Києва (344148572). (Від 30.09.2021 № 08/231-3629/ПР). 

23) 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. Лісовому, 17Б у Деснянському районі міста Києва (606894153). 

(Від 31.10.2019 № 08/231-3270/ПР). 

24) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на бульв. Перова, 46/2 у Дніпровському районі міста Києва (499410593). 

(Від 31.10.2019 № 08/231-3272/ПР). 

25) 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. Драгоманова, 5а у Дарницькому районі міста Києва (559441786). 

(Від 20.11.2019 № 08/231-3490/ПР). 

26) 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. Сабурова Олександра, 5 у Деснянському районі міста Києва 

(518541706). (Від 20.11.2019 № 08/231-3493/ПР). 

27) 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. Космічній, 1/10 у Дніпровському районі міста Києва (488416650). 

(Від 21.02.2020 № 08/231-483/ПР). 

28) Про передачу 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. Саксаганського, 54/56 у Голосіївському районі міста Києва 

(364159453). (Від 20.11.2019 № 08/231-3496/ПР). 

29) 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. Ірпінській, 65а у Святошинському районі міста Києва 

(469415797). (Від 15.11.2019 № 08/231-3334/ПР). 

30) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Радосинській, 2-А у Деснянському районі міста Києва (631864136). (Від 

20.11.2019 № 08/231-3491/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. Каштановій, 13-А у Деснянському районі міста Києва 

(472414286). (Від 20.11.2019 № 08/231-3494/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 просп. Оболонському, 16-А в Оболонському районі міста 

Києва (364104792). (Від 13.10.2021 № 08/231-3753/ПР). 

33) 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, 7 у Деснянському районі міста Києва 

(698644162). (Від 13.10.2021 № 08/231-3754/ПР). 

34) 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 просп. Гузара Любомира, 10а у Солом’янському районі 

міста Києва (458413178). (Від 25.04.2022 № 08/231-569/ПР). 

35) 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. Лісовому, 3 у Деснянському районі міста Києва 

(628794194). (Від 13.10.2021 № 08/231-3751/ПР). 
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36) 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. Мілютенка, 17 у Деснянському районі міста Києва (420415645). 

(Від 13.10.2021 № 08/231-3752/ПР). 

37) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

газорегуляторного пункту на просп. Перемоги, 44 у Шевченківському районі 

міста Києва (511441941). (Від 02.02.2022 № 08/231-297/ПР). 

38) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Прирічній, 19 в Оболонському районі 

міста Києва (241946230). (Від 22.04.2022 № 08/231-560/ПР). 

39) 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. Оболонському, 39-В в Оболонському районі міста 

Києва (570541440). (Від 21.01.2022 № 08/231-175/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. Малиновського Маршала, 25 в Оболонському районі 

міста Києва (364102646). (Від 22.10.2021 № 08/231-3846/ПР). 

41) 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. Попова, 8 в Оболонському районі міста Києва 

(482416889). (Від 22.10.2021 № 08/231-3848/ПР). 

42) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Григоренка Петра, 28 у Дарницькому 

районі міста Києва (384172147). (Від 25.04.2022 № 08/231-573/ПР). 

43) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Коласа Якуба, 7 у Святошинському районі міста Києва 

(354132096). (Від 23.11.2021 № 08/231-4219). 

44) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-Б у Святошинському районі міста 

Києва (517941906). (Від 19.02.2020 № 08/231-460/ПР). 

45) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуального теплового пункту 

на вул. Новаторів, 9 у Дніпровському районі міста Києва (597341850). (Від 

18.02.2020 № 08/231-446/ПР). 

46) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Заломова 

Петра, 2/10 у Солом’янському районі міста Києва (541441476). (Від 11.02.2020 

№ 08/231-393/ПР). 

47) Про передачу 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. Відрадному, 59 у Солом’янському районі міста Києва 

(763947418). (Від 18.02.2020 № 08/231-444/ПР). 

48) 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. Стадіонній, 16А у Солом’янському районі міста Києва 

(605764103). (Від 18.02.2020 № 08/231-445/ПР). 

49) 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. Автозаводській, 77 в Оболонському районі міста Києва 

(497415970). (Від 10.02.2020 № 08/231-384/ПР). 

50) 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. Ревуцького, 18Б у Дарницькому районі міста Києва (384137193). 

(Від 21.02.2020 № 08/231-484/ПР). 
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51) 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, 2б у Дніпровському районі міста Києва 

(556241673). (Від 03.03.2020 № 08/231-570/ПР). 

52) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі насосної на вул. 

Петропавлівській, 56а у Подільському районі міста Києва (241055538). (Від 

06.02.2020 № 08/231-343/ПР). 

53) 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 у пров. Приладному, 8 у Святошинському районі міста Києва 

(710161418). (Від 02.03.2020 № 08/231-557/ПР). 

54) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Тропініна, 2/4 у Шевченківському районі міста Києва (384197271). (Від 

28.02.2020 № 08/231-539/ПР). 

55) 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. Булгакова, 4-А у Святошинському районі міста Києва 

(567741732). (Від 24.02.2020 № 08/231-491/ПР). 

56) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ)«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Інженера Бородіна, 5-б у Дніпровському районі міста Києва 

(364177195). (Від 28.02.2020 № 08/231-543/ПР). 

57) 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. Лайоша Гавро (вул. Йорданська), 18-а в Оболонському 

районі міста Києва (667484139). (Від 17.03.2020 № 08/231-675/ПР). 

58) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Котовського (Сальського Володимира), 8 у Шевченківському районі міста Києва 

(518241854). (Від 03.03.2020 № 08/231-571/ПР). 

59) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Первомайського Леоніда, 5-А у Печерському районі міста Києва (678324100). 

(Від 28.02.2020 № 08/231-537/ПР). 

60) 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 

проспекті Героїв Сталінграда, 13-А в Оболонському районі міста Києва 

(662914131). (Від 28.02.2020 № 08/231-541/ПР). 

61) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ-РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Червонопільській, 2-Б у Подільському районі міста 

Києва (394181415). (Від 05.03.2020 № 08/231-581/ПР). 

62) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на просп. Героїв Сталінграду, 61 в Оболонському районі міста Києва 

(609784188). (Від 24.02.2020 № 08/231-490/ПР). 

63) 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. Полярній, 5 в Оболонському районі міста Києва 

(344158548). (Від 24.02.2020 № 08/231-489/ПР). 

64) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Білицькій, 14 у Подільському районі міста Києва (580841384). (Від 03.03.2020 № 

08/231-572/ПР). 

65) 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. Богатирській, 16 в Оболонському районі міста Києва 

(374160943). (Від 02.03.2020 № 08/231-558/ПР). 
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66) 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  бульв. Дарницькому, 7 у Дніпровському районі міста Києва 

(684934153). (Від 17.02.2020 № 08/231-434/ПР). 

67) 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. Євгена Коновальця, 15 у Печерському районі міста Києва 

(678744156). (Від 18.03.2020 № 08/231-695/ПР). 

68) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Леваневського, 8/7 у Солом’янському районі міста Києва (559941073). (Від 

17.03.2020 № 08/231-676/ПР). 

69) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування котельні на вул. Котельникова 

Михайла, 21 у Святошинському районі міста Києва (241669021). (Від 17.02.2020 

№ 08/231-431/ПР). 

70) 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. Виборзькій, 59-А у Солом’янському районі міста Києва 

(334199022). (Від 18.02.2020 № 08/231-448/ПР). 

71) 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. Флоренції, 12 Б у Дніпровському районі міста Києва (400413364). 

(Від 10.02.2020 № 08/231-383/ПР). 

72) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту у пров. Іпсилантіївському, 3 у Печерському районі міста Києва 

(516141538). (Від 18.02.2020 № 08/231-443/ПР). 

73) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Поліській, 4 у Дарницькому районі міста Києва (531241835). (Від 

06.02.2020 № 08/231-341/ПР). 

74) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 1ПЗ на вул. 

Чорнобильській, 12 у Святошинському районі міста Києва (403412303). (Від 

10.02.2020 № 08/231-387/ПР). 

75) 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. Януша Корчака, 20 у Шевченківському районі міста 

Києва (463416665). (Від 10.02.2020 № 08/231-380/ПР). 

76) 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. Ахматової Анни, 39-В у Дарницькому районі міста Києва 

(485414588). (Від 18.02.2020 № 08/231-447/ПР). 

77) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Маричанській, 4 у Голосiївському районі міста Києва (241268312). (Від 

18.02.2020 № 08/231-450/ПР). 

78) 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. Липківського Василя Митрополита, 37 у Солом’янському районі 

міста Києва (674344190). (Від 17.02.2020 № 08/231-437/ПР). 

79) 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, 71 в Оболонському районі міста Києва 

(241620623). (Від 18.03.2020 № 08/231-694/ПР). 

80) 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. Виборзькій, 25 у Солом’янському районі міста Києва (401416461). 

(Від 17.02.2020 № 08/231-436/ПР). 
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81) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Вишгородській, 10 в Оболонському районі міста Києва 

(624524187). (Від 06.02.2020 № 08/231-336/ПР). 

82) 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 

бульв. Кольцова, 1 у Святошинському районі міста Києва (499417438). (Від 

06.02.2020 № 08/231-337/ПР). 

83) 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. Драйзера Теодора, 10 у Деснянському районі міста Києва 

(728612418). (Від 18.02.2020 № 08/231-449/ПР). 

84) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Богданівській, 4 у Солом’янському районі міста Києва 

(620344176). (Від 06.02.2020 № 08/231-345/ПР). 

85) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Марганецькій, 22 у Дніпровському 

районі міста Києва (678184145). (Від 12.11.2021 № 08/231-4118/ПР). 

86) 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. Драйзера Теодора, 16 у Деснянському районі міста Києва 

(463416317). (Від 20.11.2019 № 08/231-3492/ПР). 

87) 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, 4 у Святошинському районі міста 

Києва (394185797). (Від 08.11.2021 № 08/231-4066/ПР). 

88) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Архипенка Олександра, 5а в Оболонському районі 

міста Києва (610074164). (Від 08.11.2021 № 08/231-4064/ПР). 

89) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування насосної станції № 3 та шахти 

трубопроводів на просп. Героїв Сталінграда, 2-А в Оболонському районі міста 

Києва (545241596). (Від 28.09.2021 № 08/231-3568/ПР). 

90) 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. Лісовому, 4 А у Деснянському районі міста Києва 

(716413412). (Від 01.10.2021 № 08/231-3645/ПР). 

91) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 4П4а на 

просп. Глушкова Академіка, 10 у Голосіївському районі міста Києва 

(314182038). (Від 08.11.2021 № 08/231-4067/ПР). 

92) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на 

вул. Доброхотова Академіка, 5А у Святошинському районі міста Києва 

(364146531). (Від 28.09.2021 № 08/231-3567/ПР). 

93) 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. Курнатовського, 6-А у Дніпровському районі міста 

Києва (241419332). (Від 20.07.2020 № 08/231-1822/ПР). 

94) 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. Георгія Гонгадзе, 3А у Подільському районі міста 

Києва (364182586). (Від 16.07.2020 № 08/231-1805/ПР). 

95) 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. Пимоненка Миколи, 12 у Шевченківському районі міста Києва (682184194). 

(Від 29.07.2020 № 08/231-1887/ПР). 
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96) 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. Генерала Карбишева, 18а у Дніпровському районі міста 

Києва (384116232). (Від 29.07.2020 № 08/231-1886/ПР). 

97) 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 Дніпровській набережній, 7 у Дніпровському районі міста Києва 

(4244147004). (Від 03.02.2020 № 08/231-291/ПР). 

98) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуального теплового пункту 

на вул. Молодогвардійській, 15 у Солом’янському районі міста Києва 

(532541207). (Від 28.01.2020 № 08/231-233/ПР). 

99)  Про надання КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 

бойлерної на вул. Ломоносова, 79 у Голосiївському районі міста Києва 

(454416421) (Від 04.02.2020 № 08/231-296/ПР). 

100) 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. Васильківській, 2а у Голосiївському районі міста Києва 

(241603168). (Від 04.02.2020 № 08/231-295/ПР). 

101) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Василенка Миколи, 13 у Солом’янському районі міста Києва (605574179). (Від 

28.01.2020 № 08/231-235/ПР). 

102) 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. Гавела Вацлава, 57/38 у Солом’янському районі міста Києва 

(478416087). (Від 28.01.2020 № 08/231-234/ПР). 

103) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 
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користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Героїв 

Дніпра, 36Б в Оболонському районі міста Києва (304142420). (Від 21.01.2020 № 

08/231-188/ПР). 

104) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ)«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Симиренка, 7 у Святошинському районі міста Києва (334132042). (Від 21.01.2020 

№ 08/231-187/ПР). 

105) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для будівництва та експлуатації ремонтно-виробничої бази району 

теплових мереж № 4 на бульв. Вацлава Гавела, 22-а у Солом’янському районі 

міста Києва (695514439). (Від 31.01.2020 № 08/231-258/ПР). 

106) 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 космосу, 7а у Святошинському районі міста 

Києва (628204155). (Від 24.06.2020 № 08/231-1619/ПР). 

107) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 102 на вул. 

Промисловій, 4а у Голосіївському районі міста Києва (241538237). (Від 

16.07.2020 № 08/231-1799/ПР). 

108) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Китаївській, 

11 у Голосіївському районі міста Києва (364184975). (Від 10.07.2020 № 08/231-

1736/ПР). 

109) 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. Георгія Гонгадзе, 22 у Подільському районі міста 

Києва (544741228). (Від 16.07.2020 № 08/231-1802/ПР). 

110) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17320
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пункту на вул. Дністровській, 19 у Солом’янському районі міста Києва 

(576241410). (Від 12.06.2020 № 08/231-1463/ПР). 

111) 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. Семенівській, 13 у Солом’янському районі міста Києва 

(537741647). (Від 23.03.2021 № 08/231-1083/ПР). 

112) 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. Петра Заломова, 1 у Солом’янському районі міста Києва 

(324146475). (Від 07.07.2020 № 08/231-1704/ПР). 

113) 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. Донецькій, 3 у Солом’янському районі міста Києва 

(354192238). (Від 25.06.2020 № 08/231-1632/ПР). 

114) 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. Гайдай Зої, 7А в Оболонському районі міста Києва 

(394159283). (Від 11.03.2020 № 08/231-625/ПР). 

115) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту у пров. Виноградному, 1/11 у Печерському районі міста Києва 

(505241614). (Від 16.07.2020 № 08/231-1801/ПР). 

116) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Січових Стрільців, 44 у Шевченківському районі міста 

Києва (438410833). (Від 16.07.2020 № 08/231-1800/ПР). 

117) 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. Миколи Закревського, 19 у Деснянському районі міста 

Києва (674534174). (Від 16.07.2020 № 08/231-1804/ПР). 

118) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17320
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17748
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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. 

Генерала Вітрука, 7-А у Святошинському районі міста Києва (619644113). (Від 

24.06.2020 № 08/231-1618/ПР). 

119) 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. Єреванській, 4 у Солом’янському районі міста Києва (605394102). 

(Від 02.07.2020 № 08/231-1672/ПР). 

120) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Кудряшова, 7 у Солом’янському районі міста Києва (573241771). 

(Від 16.07.2020 № 08/231-1803/ПР). 

121) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Гарматній, 21 у Соломʼянському районі міста Києва (422412222). 

(Від 17.06.2020 № 08/231-1511/ПР). 

122) 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, 57 в Оболонському районі міста Києва 

(384145164). (Від 11.03.2020 № 08/231-626/ПР). 

123) 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. Кубанської України, 21А у Деснянському районі міста 

Києва (687554159). (Від 16.07.2020 № 08/231-1798/ПР). 

124) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Кавказькій, 12 у Солом’янському районі міста Києва (314122469). 

(Від 07.07.2020 № 08/231-1705/ПР). 

125) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452


37 

 

теплового пункту на просп. Оболонському, 21 в Оболонському районі міста 

Києва (736135417). (Від 10.12.2021 № 08/231-4442/ПР). 

126) 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. Героїв Сталінграда, 16В в Оболонському районі 

міста Києва (474415428). (Від 10.07.2020 № 08/231-1722/ПР). 

127) 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. Петра Запорожця, 11 А у Дніпровському районі міста 

Києва (535141994). (Від 16.07.2020 № 08/231-1806/ПР). 

128) 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. Великій Васильківській, 124 у Голосіївському районі 

міста Києва (354162906). (Від 25.06.2020 № 08/231-1631/ПР). 

129) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Заболотного 

Академіка, 144 у Голосiївському районі міста Києва (364130562). (Від 20.01.2020 

№ 08/231-153/ПР). 

130) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Виборзькій, 81/83 у Солом’янському районі міста Києва (374167241). (Від 

28.01.2020 № 08/231-232/ПР). 

131) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуального теплового пункту 

на вул. Преображенській, 22/9 у Солом’янському районі міста Києва 

(754798417). (Від 21.01.2020 № 08/231-189/ПР). 

132) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Оболонському, 14-В в Оболонському 

районі міста Києва (556341375). (Від 30.12.2021 № 08/231-4577/ПР). 

133) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17572
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23530
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Оболонському, 28 у Оболонському районі міста 

Києва (621114138). (Від 24.12.2021 № 08/231-4528/ПР). 

134) 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 бульв. Роллана Ромена, 4-А у Святошинському районі міста 

Києва (678514179). (Від 02.12.2021 № 08/231-4348/ПР). 

135) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі газорозподільчого 

пункту на вул. Берлінського Максима, 12 у Шевченківському районі міста Києва 

(463415467). (Від 02.12.2021 № 08/231-4346/ПР). 

136) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на 

просп. Маяковського Володимира, 69-А у Деснянському районі міста Києва 

(656514158). (Від 14.01.2022 № 08/231-74/ПР). 

137) 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. Мілютенка, 22 у Деснянському районі міста Києва 

(759438412). (Від 23.12.2021 № 08/231-4520/ПР). 

138) 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. Космодем’янської Зої, 22 у Солом’янському районі 

міста Києва (436415078). (Від 04.01.2022 № 08/231-12/ПР). 

139) 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 у пров. Межовому, 5-А у Подільському районі міста Києва 

(723367419). (Від 10.01.2022 № 08/231-39/ПР). 

140) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
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теплового пункту на вул. Сокальській, 6 в Оболонському районі міста Києва 

(553341784). (Від 07.12.2021 № 08/231-4404/ПР). 

141) 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. 

Теремківській, 21а у Голосіївському районі міста Києва (584841970). (Від 

17.01.2022 № 08/231-119/ПР). 

142) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

індивідуального теплового пункту на вул. Ахматової Анни, 14-Б у Дарницькому 

районі міста Києва (622394137). (Від 23.12.2021 № 08/231-4518/ПР). 

143) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Героїв Дніпра, 19 в Оболонському районі 

міста Києва (664494151). (Від 23.12.2021 № 08/231-4525/ПР). 

144) 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. Мишуги Олександра, 3 А у Дарницькому районі міста 

Києва (786432419). (Від 30.12.2021 № 08/231-4578/ПР). 

145) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Озерній, 26 в Оболонському районі міста 

Києва (483411143). (Від 28.12.2021 № 08/231-4557/ПР). 

146) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Озерній, 10 в Оболонському районі міста 

Києва (704725419). (Від 28.12.2021 № 08/231-4558/ПР). 

147) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі павільйону 

2П1 РК «Нивки» на вул. Щербаківського Данила, 49 у Шевченківському районі 

міста Києва (616624109). (Від 28.12.2021 № 08/231-4556/ПР). 

148) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23556
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Матеюка Миколи, 9 у Деснянському районі міста Києва 

(771857417). (Від 30.12.2021 № 08/231-4579/ПР). 

149) 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. Вербицького Архітектора, 36-Б у Дарницькому районі 

міста Києва (344135062). (Від 23.12.2021 № 08/231-4522/ПР). 

150) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Мілютенка, 15-А у Деснянському районі міста Києва 

(630164195). (Від 23.12.2021 № 08/231-4521/ПР). 

151) 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. Мілютенка, 12-А у Деснянському районі міста Києва 

(622564136). (Від 23.12.2021 № 08/231-4519/ПР). 

152) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Озерній, 18 у Оболонському районі міста 

Києва (664774176). (Від 28.12.2021 № 08/231-4555/ПР). 

153) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Львівській, 3 у Святошинському районі міста Києва (765776415). (Від 28.01.2022 

№ 08/231-266/ПР). 

154) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі насосної станції № 13 

з вбудованим індивідуальним тепловим пунктом на вул. Донця Михайла, 27-А у 

Солом’янському районі міста Києва (631044123). (Від 21.01.2022 № 08/231-

197/ПР). 

155) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23554
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Тимошенка Маршала, 1е в Оболонському районі міста 

Києва (241313461). (Від 21.01.2022 № 08/231-199/ПР). 

156) 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. Сосніних Сім’ї, 2-В у Святошинському районі міста 

Києва (796735412). (Від 02.12.2021 № 08/231-4347/ПР). 

157) 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. Попова, 5 в Оболонському районі міста Києва 

(241412229). (Від 21.01.2022 № 08/231-198/ПР). 

158) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

газорозподільчого пункту № 1104 на вул. Кондратюка Юрія, 8 в Оболонському 

районі міста Києва (374156337). (Від 03.02.2022 № 08/231-337/ПР). 

159) 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. Калнишевського Петра, 1-А в Оболонському районі 

міста Києва (324154960). (Від 28.01.2022 № 08/231-265/ПР). 

160) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі міста Києва 

(690844183). (Від 03.02.2022 № 08/231-338/ПР). 

161) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Оболонському, 5-А в Оболонському 

районі міста Києва (334188631). (Від 03.02.2022 № 08/231-336/ПР). 

162) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель котельні 

та газорегуляторного пункту на вул. Медовій, 1 у Солом’янському районі міста 

Києва (422413029). (Від 03.02.2022 № 08/231-335/ПР). 
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163) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель котельні на Столичному 

шосе, 58 у Голосіївському районі міста Києва (304127637). (Від 17.01.2022 № 

08/231-120/ПР). 

164) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГРАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі павільйону 

1ПЗ на вул. Польовій, 27А у Солом’янському районі міста Києва (501441846). 

(Від 03.02.2022 № 08/231-316/ПР). 

165) 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. Попова, 14-А в Оболонському районі міста Києва 

(436418633). (Від 03.02.2022 № 08/231-333/ПР). 

166) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Оболонському, 7-Б в Оболонському 

районі міста Києва (241008927). (Від 03.02.2022 № 08/231-334/ПР). 

167) 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. Чоколівському, 10 у Солом’янському районі міста 

Києва (729970411). (Від 14.01.2022 № 08/231-76/ПР). 

168) 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. Бажана Миколи, 5-А у Дарницькому районі міста 

Києва (304158616). (Від 23.12.2021 № 08/231-4523/ПР). 

169) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 6ПЗ на вул. 

Андрея Шептицького Митрополита, 24 у Дніпровському районі міста Києва 

(354194580). (Від 14.01.2022 № 08/231-75/ПР). 

170) 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 просп. Лобановського Валерія, 39Б у Солом’янському районі міста 

Києва (482415226). (Від 20.01.2022 № 08/231-132/ПР). 

171) 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, 5 у Святошинському районі міста 

Києва (314128946). (Від 28.01.2022 № 08/231-267/ПР). 

172) 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. Шолом-Алейхема, 19-А у Деснянському районі міста 

Києва (575841617). (Від 14.01.2022 № 08/231-73/ПР). 

173) 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 просп. Бажана Миколи, 5-Є у Дарницькому районі міста 

Києва (324176266). (Від 13.01.2022 № 08/231-61/ПР). 

174) 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. Шолом-Алейхема, 13 у Деснянському районі міста 

Києва (699984121). (Від 06.04.2021 № 08/231-1218/ПР). 

175) 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. 

Чорнобильській, 5/7 у Святошинському районі міста Києва (374135753). (Від 

06.04.2021 № 08/231-1219/ПР). 

176) 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, 26 у Дніпровському районі міста Києва 

(421417141). (Від 31.10.2019 № 08/231-3267/ПР). 

177) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на Кільцевій 

дорозі, 3 у Святошинському районі міста Києва (384185099). (Від 15.01.2020 № 
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08/231-95/ПР). 

178) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Бойчука 

Михайла, 43 у Печерському районі міста Києва (440419444). (Від 15.01.2020 № 

08/231-97/ПР). 

179) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування бойлерної на вул. Дяченка, 10 у 

Дарницькому районі міста Києва (725174410). (Від 20.11.2019 № 08/231-

3495/ПР). 

180) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Гусовського, 1 у 

Печерському районі міста Києва (543441165). (Від 20.01.2020 № 08/231-150/ПР). 

181) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Новопольовій, 94 у Солом’янському районі міста Києва 

(508041394). (Від 23.01.2020 № 08/231-205/ПР). 

182) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Жолудєва, 3а у Святошинському районі міста Києва (674274162). (Від 17.01.2020 

№ 08/231-133/ПР). 

183) Про передачу комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівлі котельні та ГРП на вул. Відпочинку, 7 у Святошинському районі міста 

Києва (406412994). (Від 29.08.2019 № 08/231-2655/ПР). 

184) 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. Маяковського Володимира, 24-А у Деснянському районі міста 

Києва (364196291). (Від 31.10.2019 № 08/231-3268/ПР). 

185) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17118


45 

 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Ревуцького, 34а 

у Дарницькому районі міста Києва (516941384). (Від 21.01.2020 № 08/231-

190/ПР). 

186) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Набережно-

Корчуватській, 92 у Голосіївському районі міста Києва (241678742). (Від 

17.01.2020 № 08/231-142/ПР). 

187) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Звіринецькій, 63 

у Печерському районі міста Києва (514741716). (Від 20.01.2020 № 08/231-

151/ПР). 

188) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Полярній, 6А в Оболонському районі міста Києва (394182213). (Від 15.01.2020 

№ 08/231-96/ПР). 

189) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Автозаводській, 89а в Оболонському районі міста Києва (241508553). (Від 

23.01.2020 № 08/231-202/ПР). 

190) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Науки, 15 у 

Голосiївському районі міста Києва (564341919). (Від 20.01.2020 № 08/231-

149/ПР). 
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2.9.2. Для розміщення об’єктів водопостачання:  

 

1) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на просп. Володимира Маяковського, 

35 у Деснянському районі міста Києва (А-26349). (Від 15.04.2019 № 08/231-

1442/ПР). 

2) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування артезіанської свердловини та будівлі трансформаторної 

підстанції на вул. Прирічній, 19-а в Оболонському районі міста Києва (А-26358). 

(Від 16.04.2019 № 08/231-1515/ПР). 
3) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на вул. Братиславській, 4 у 

Деснянському районі міста Києва (А-26348). (Від 15.04.2019 № 08/231-1441/ПР). 
4) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Семашка, 8-а у Святошинському районі 

міста Києва (А-26363). (Від 17.04.2019 № 08/231-1532/ПР). 

5) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на вул. Олександра Сабурова, 9/61 у 

Деснянському районі міста Києва (А-26351). (Від 12.04.2019 № 08/231-1432/ПР). 

6) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на вул. Миколи Закревського, 23 у 

Деснянському районі міста Києва (А-26346). (Від 12.04.2019 № 08/231-1433/ПР). 
7) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на вул. Архітектора Ніколаєва, 13-б у 

Деснянському районі міста Києва (А-26347). (Від 02.05.2019 № 08/231-1618/ПР). 
8) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Академіка Доброхотова, 30-А у 

Святошинському районі міста Києва (А-26361). (Від 02.05.2019 № 08/231-

1612/ПР). 
9) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування водоводу на вул. Володимира Брожка, 15 у Голосіївському 

районі міста Києва (А-26409). (Від 25.06.2019 № 08/231-2240/ПР). 
10) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Бахмацькій, 10 у Святошинському 

районі міста Києва (А-26369). (Від 02.05.2019 № 08/231-1616/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14642
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14642
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14642
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14642
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14998
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15010


47 

 

11) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування каналізаційної насосної станції «Правобережна» на вул. 

Промисловій, 5/7 у Голосіївському районі міста Києва (А-19749). (Від 02.05.2019 

№ 08/231-1615/ПР). 
12) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування артезіанських свердловин на просп. Володимира Маяковського, 

4 у Деснянському районі міста Києва (Д-9009). (Від 16.04.2019 № 08/231-

1511/ПР). 
13) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Академіка Доброхотова, 7-а у 

Святошинському районі міста Києва (А-26364). (Від 12.04.2019 № 08/231-

1434/ПР). 

 

2.9.3. Для закладів освіти:  

 

1) Про надання КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ 

ТРАНСПОРТУ земельної ділянки у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти на вул. Машиністівській, 1-Б у 

Дніпровському районі міста Києва (617263926). (Від 20.05.2022 № 08/231-

664/ПР). 
2) Про надання КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ 

ТРАНСПОРТУ земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та 

обслуговування гуртожитку на вул. Інженера Бородіна, 4 у Дніпровському 

районі міста Києва (693334102). (Від 14.09.2021 № 08/231-3404/ПР). 

 

2.9.4. Для потреб збройних сил та правоохоронних органів:  

 

1) Про надання ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3066 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України на вул. 

Севастопольській, 14 у Дарницькому районі міста Києва (563239243). (Від 

20.05.2022 № 08/231-654/ПР). 
2) Про надання Державному науково-дослідному експертно-

криміналістичному центру МВС України земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку, літ. «А» 

на просп. Павла Тичини, 26-Г у Дніпровському районі міста Києва (730024392). 

(Від 03.02.2022 № 08/231-324/ПР). 

3) Про надання МІНІСТЕРСТВУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ земельної 

ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд військового містечка № 147 на вул. Бориспільській, 71-А у Дарницькому 

районі міста Києва (609774187). (Від 19.01.2022 № 08/231-128/ПР). 
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4) Про надання ОКРЕМІЙ КОМЕНДАТУРІ ОХОРОНИ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1498) земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування та експлуатації будівель та споруд представництва 

Адміністрації Державної прикордонної служби України для приймання 

іноземних делегацій на вул. Вишгородській, 83-а в Оболонському районі міста 

Києва (474391571). (Від 20.05.2022 № 08/231-662/ПР). 

5) Про надання Міністерству оборони України у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-

господарських будівель і споруд військового містечка № 27 на просп. Перемоги, 

55/2 у Солом’янському районі міста Києва (239020631). (Від 29.10.2021 № 

08/231-3936/ПР). 
6) Про надання ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Янтарній, 5-А у Святошинському районі 

міста Києва (333940734). (Від 19.11.2021 № 08/231-4168/ПР). (Повторно).  
7) Про надання Службі безпеки України земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель на                       

вул. Сірка Івана, 8 у Голосіївському районі міста Києва (436417482). (Від 

28.09.2021 № 08/231-3552/ПР). (Повторно).  

8) Про надання ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ» 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд на вул. Святошинській, 27 у Святошинському районі міста 

Києва (647114166). (Від 29.04.2021 № 08/231-1412/ПР). (Повторно).  
9) Про надання державному підприємству «ІНФОТЕХ» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери 

управління МВС (для експлуатації і обслуговування будівель) на вул. 

Дегтярівській, 15-Б у Шевченківському районі міста Києва (652510143). (від 

09.07.2020 № 08/231-1719/ПР). (Повторно).  

 

2.9.5. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРГО» в оренду земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом з 

благоустроєм прилеглої території (завершення будівництва) на вул. 

Солом’янській, 17-а у Солом’янському районі міста Києва (678933937). (Від 

05.08.2021 № 08/231-2937/ПР). (Друге читання).  
2) Про передачу громадянці Градінар Олені Вікторівні земельної ділянки 

в оренду для реконструкції, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
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(універсального магазину) на просп. Правди, 10-б, літ. «А» у Подільському 

районі міста Києва (527039276). (Від 18.06.2020 № 08/231-1536/ПР). 
3) 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 

(616933936). (Від 17.12.2021 № 08/231-4510/ПР).  

4) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий 

дім «ІНТЕРТРЕЙДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва житлово-

офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціально-

громадського призначення на вул. Нагірній, 47 у Шевченківському районі міста 

Києва (543639766). (Від 22.10.2021 № 08/231-3820/ПР). (Повторно).  

5) Про передачу малому приватному підприємству «ІНТЕРСЕРВІС-

АСП» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівель 

торгівлі на Печерській площі, 1 у Печерському районі міста Києва (534844591). 

(Від 14.01.2022 № 08/231-72/ПР). 

6) Про передачу Приватному акціонерному товариству «Укрсвітло» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування існуючих 

будівель та споруд цілісного майнового комплексу на вул. Івана Виговського, 8д 

у Подільському районі міста Києва (515541558). (Від 01.07.2022 № 08/231-

834/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ВЕРСАЛЬ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель (об’єкти дорожнього 

сервісу) на просп. Миколи Бажана, 3в у Дарницькому районі міста Києва 

(663784159). (Від 18.12.2020 № 08/231-129/ПР).  

8) Про передачу відкритому акціонерному товариству «Меридіан» ім. 

С. П. Корольова в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежилого будинку-магазину на вул. Героїв Севастополя, 10-В у Солом’янському 

районі міста Києва (А-26404). (Від 18.04.2019 № 08/231-1551/ПР). 

9) Про надання ШКОЛІ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МІСТА КИЄВА земельної ділянки в постійне користування для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівлі школи вищої спортивної майстерності на 

вул. Бастіонній, 7 у Печерському районі міста Києва (559039921). (Від 04.05.2022 

№ 08/231-631/ПР). 

10) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі на вул. Булгакова, 11 у Святошинському 

районі міста Києва (755402417). (Від 04.05.2022 № 08/231-629/ПР). 

11) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування будівлі закладу ресторанного 

господарства з можливістю обслуговування відвідувачів на транспортних 

засобах та літнім майданчиком на просп. Оболонському, 26-А в Оболонському 

районі міста Києва (537039256). (Від 03.05.2022 № 08/231-624/ПР). 
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12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ» земельної 

ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових 

будинків з багатофункціональним комплексом на вул. Васильківській, 3 у 

Голосіївському районі міста Києва (765275397). (Від 23.05.2022 № 08/231-

665/ПР). 

13) Про передачу громадянину Мамояну Мамо Мяснікі земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Генерала Жмаченка, 6-В у Дніпровському районі міста Києва (727908410). (Від 

21.03.2022 № 08/231-536/ПР). 

14) Про передачу громадянці Броєвій Ірині Сергіївні земельної ділянки 

в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Братиславській, 14-В у Деснянському районі міста Києва (518139192). (Від 

21.07.2021 № 08/231-2659/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНІШОР І К» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування та експлуатації будівлі магазину на просп. Перемоги, 115 у 

Святошинському районі міста Києва (374121070). (Від 03.02.2022 № 08/231-

329/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки для 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе, 149, 

корп. 45 у Голосіївському районі міста Києва (610814320). (Від 28.12.2021 № 

08/231-4553/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки для 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе 149, 

корп. 44 у Голосіївському районі міста Києва (496431948). (Від 28.12.2021 № 

08/231-4552/ПР). 

18) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі міста 

Києва (474398848). (Від 04.05.2022 № 08/231-630/ПР). 

19) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування житлового будинку на Вознесенському узвозі, 25 

у Шевченківському районі міста Києва (А-26655). (Від 18.04.2019 № 08/231-

1552/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТА1» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування торгово-виробничої будівлі на вул. Клеманській, 1/5 у 

Дарницькому районі міста Києва (675934328). (Від 28.09.2020 № 08/231-

2424/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМИЙКА-ЕНДОРФІН» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Білоруській, 40-Г у Шевченківському районі міста Києва (364123780). (Від 

01.07.2022 № 08/231-832/ПР). 

22) Про передачу громадянці Матлавській Людмилі Борисівні земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування гідротехнічної споруди у 

складі берегоукріплення з елінгом у пров. Лермонтова 4, 40-Б у Дарницькому 

районі міста Києва (353923906). (Від 26.11.2021 № 08/231-4254/ПР). (Повторно).  

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІЛ ПРОЦЕСІНГ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази 

спеціалізованого управління механізації на вул. Пост-Волинській, 9 у 

Солом’янському районі міста Києва (244639737). (Від 20.05.2022 № 08/231-

663/ПР). 

24) Про передачу громадянці Суворовій Ларисі Миколаївні земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

торговельного призначення на вул. Градинській, 6-г у Деснянському районі міста 

Києва (483398677). (Від 21.01.2022 № 08/231-200/ПР). 

25) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ «ЛІФТ-3» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування цілісного 

майнового комплексу на вул. Вербовій, 8-г в Оболонському районі міста Києва 

(513239420). (Від 15.12.2021 № 08/231-4488/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОНАРА» земельної ділянки в оренду для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (заїзди, виїзди) на вул. Молодогвардійській, 22 у Солом’янському 

районі міста Києва (239988917). (Від 03.06.2022 № 08/231-687/ПР). 

27) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ФАЙНА ТАУН 3» земельних ділянок в 

постійне користування для експлуатації і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури з влаштуванням зони зелених насаджень на вул. Салютній, 2-б у 

Шевченківському районі міста Києва (703156391). (Від 31.05.2022 № 08/231-

679/ПР). 

28) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ФАЙНА ТАУН 4» земельних ділянок в 

постійне користування для експлуатації і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури з влаштуванням зони зелених насаджень на вул. Салютній, 2-б у 

Шевченківському районі міста Києва (446394797). (Від 31.05.2022 № 08/231-

678/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТРЕСС ПРОПЕРТІС УКРАЇНА» земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування виробничо-складських 
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будівель і споруд на вул. Колекторній, 3-А у Дарницькому районі міста Києва 

(241626319). (Від 25.04.2022 № 08/231-571/ПР). 

30) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОПАЗ АЛЬЯНС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель і споруд на вул. 

Колекторній, 3-А у Дарницькому районі міста Києва (655774175). (Від 

19.01.2022 № 08/231-123/ПР).  

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Форест Буд» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Дніпроводській, 8А 

в Оболонському районі міста Києва (671593938). (Від 20.05.2022 № 08/231-

652/ПР). 

32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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 № 08/231-

4371/ПР). 

33) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

виробничого комплексу на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі міста 

Києва (А-25198). (Від 26.06.2019 № 08/231-2337/ПР). 

34) Про передачу в оренду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючої автоматичної телефонної станції та господарських 

будівель і споруд на вул. Леонтовича, 11 у Шевченківському районі міста Києва 

(А-26305). (Від 17.04.2019 № 08/231-1523/ПР). 

35) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючої автоматичної телефонної станції на вул. 

Предславинській, 34а у Печерському районі міста Києва (Д-8040). (Від 

15.04.2019 № 08/231-1436/ПР). 

36) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування комплексної трансформаторної підстанції, що прилегла до 

корпусу №145 (літ. CLXXXVII) на вул. Червоноткацькій, 90А у Деснянському 

районі міста Києва (675884176). (Від 01.09.2021 № 08/231-3263/ПР). 

37) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.М.Т.», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н.О.П.», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НБК-Інвест» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складської будівлі на вул. Сім’ї 

Сосніних, 9 у Святошинському районі міста Києва (363975859). (Від 23.11.2021 

№ 08/231-4191/ПР). 

38) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
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«АРТЕМІДА» земельної ділянки в постійне користування для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового комплексу з торговельними 

приміщеннями та підземним паркінгом бульв. Дарницький, 8б, 8в у 

Дніпровському районі міста Києва (617484484). (Від 09.11.2021 № 08/231-

4074/ПР). 

39) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛВІ КО ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з об’єктами 

дорожнього сервісу та влаштуванням зони зелених насаджень на вул. Шевченка, 

196-А у Солом’янському районі міста Києва (605193969). (Від 01.07.2022 № 

08/231-836/ПР). 

 

2.10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки:  

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в 

оренді товариства з обмеженою відповідальністю «АВВА-СЕРВІС», на вул. 

Північній, 1 в Оболонському районі міста Києва та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки від 24 березня 2008 року № 78-6-00523 (зі змінами) 

(313912047). (Від 20.05.2022 № 08/231-653/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЦА ГРУП» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з приміщеннями 

торгівельного призначення та підземним паркінгом на просп. Оболонському, 52 

в Оболонському районі міста Києва (781656398). (Від 25.01.2022 № 08/231-

210/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ» для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового комплексу з об’єктами 

торгівлі, спортивно-оздоровчими об’єктами, апартаментами, офісними 

приміщеннями та паркінгом на вул. Марка Вовчка, 14 в Оболонському районі 

міста Києва та внесення змін до договору оренди (430395991). (Від 17.06.2022   

№ 08/231-749/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКЗІТОС 

ЛТД» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. 

Метрологічній, 13, 13-а, 15, 15-а у Голосіївському районі міста Києва 

(505239584). (Від 21.01.2022 № 08/231-174/ПР). 

5) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАСМУС» для реконструкції 

нежитлових будівель під житловий комплекс на вул. Брановицького Ігоря, 3 у 

Печерському районі міста Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 14 березня 2019 року № 130 (323967115). (Від 19.11.2021 № 08/231-

4179/ПР). 
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2.11. Про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

МІЖНАРОДНА АГЕНЦІЯ «ДОПОМІЖНЕ МАТЕРИНСТВО» у зміні цільового 

призначення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування медичного 

закладу на вул. Максима Кривоноса, 19-А у Солом’янському районі м. Києва (Д-

8703). (Від 15.04.2019 № 08/231-1435/ПР). 

 

2.12. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про внесення змін до договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди від 29 вересня 1999 

року № 79-5-00040 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

приватним підприємством «Фірма «Мисак» (583747429). (Від 11.06.2021 № 

08/231-2053/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26 січня 

2006 року № 79-6-00384 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД». 

(425479922). (Від 20.05.2022 № 08/231-658/ПР). 

3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11 

листопада 2003 року № 72-6-00114 (зі змінами), укладеного між Київською 

міською радою та фізичною особою – підприємцем Марусевичем Іваном 

Михайловичем (747455447). (Від 19.11.2021 № 08/231-4181/ПР). 

4) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 13 січня 

2003 року № 72-6-00068 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою 

та спільним українсько-американським підприємством «АНАТОЛЬ» 

(247762676). (Від 13.01.2022 № 08/231-58/ПР). 

 

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» 

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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