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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 00 вересня 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 00 вересня 2022 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про перейменування площі Героїв Бреста у Святошинському районі 

міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1085/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 
2) Про перейменування площі Амурської у Голосіївському районі міста 

Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1135/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 
3) Про перейменування вулиці у Подільському районі міста Києва. (Від 

17.08.2022 № 08/231-1001/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 
4) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 17.08.2022 № 08/231-1002/ПР. (Доп. Шибанов Я.М.).  
5) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва (Від 

02.09.2021 № 08/231-3265/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 
6) Про перейменування вулиці у Дарницькому районі міста Києва. (Від 

10.12.2019 № 08/231-3830/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно).  

с 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14686
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7) Про затвердження Статуту Київського столичного університету 

імені Бориса Грінченка. (Від 12.07.2022 № 08/231-877/ПР). (Друге читання). 

(Доп. Васильчук В.В.). 
8) Про внесення змін міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця 

на 2022-2024 роки». (Від 28.06.2022 № 08/231-786/ПР). (Доп. Танцюра В.А.). 
9) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 

2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів 

господарювання міста Києва під час дії 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-ІХ» та деякі питання щодо розміщення тимчасових споруд. (Від 

17.06.2022 № 08/231-747/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 
10) Про зміну назви комунального підприємства «Міський магазин» 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та 

затвердження Статуту, у зв’язку з зміною назви. (Від 17.06.2022 № 08/231-

746/ПР). (Мондриївський В.М.). (Повторно). 
11) Про зміну найменування Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Деснянського 

району міста Києва на Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

Деснянського району міста Києва. (Від 12.08.2022 № 08/231-984/ПР). (Доп. 

Світлий Р.В.). 
12) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти 

Голосіївського району м. Києва. (Від 03.08.2022 № 08/231-957/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 
13) Про визначення розмірів статутних капіталів закладів охорони 

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

державної адміністрації. (Від 21.06.2022 № 08/231-770/ПР). (Доп. Кондрашова 

Н.М.). 
14) Про визначення розмірів статутних капіталів деяких закладів 

охорони здоров’я, переданих до сфери управління Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації. (Від 29.06.2022 № 08/231-807/ПР). (Доп. 

Чечотка І.Р.). 
15) Про визначення розмірів статутних капіталів деяких закладів 

охорони здоров’я, переданих до сфери управління Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації. (Від 28.06.2022 № 08/231-785/ПР). (Доп. 

Коваленко С.І.). 
16) Про визначення розмірів статутних капіталів деяких закладів 

охорони здоров’я, переданих до сфери управління Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації. (Від 01.08.2022 № 08/231-951/ПР). (Доп. Ратніков 

Д.Г.). 
17) Про визначення розмірів статутних капіталів закладів охорони 

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

державної адміністрації. (Від 22.07.2022 № 08/231-908/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1748814644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1748814644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1748814644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24584
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24553
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24553
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24553
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24553
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24509
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18) Про деякі питання реалізації рішення Київської міської ради від 18 

червня 2009 року № 627/1683 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення» в умовах воєнного стану. (Від 

31.08.2022 № 08/231-1182/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 
19) Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення 

«Озеро Алмазне». (Від 05.10.2021 № 08/231-3653/ПР). (Доп. Кулеба Є.А.). 
20) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Міністра оборони України щодо необхідності відмови від присвоєного 

Національному університету оборони України імені Івана Черняховського. (Від 

10.02.2022 № 08/231-372/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 
21) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

визначення пріоритетів бюджетного фінансування, спрямованих на 

забезпечення обороноздатності держави та соціального захисту громадян при 

розгляді проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік». 

(Від 06.09.2022 № 08/231-1235/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). (Повторно).  
22) Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів у м. Києві». (Від 14.12.2021 № 08/231-4461/ПР). (Доп. Ярошенко 

Р.В.). (Повторно). 
23) Про затвердження Програми комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві. (Від 29.06.2022 № 

08/231-808/ПР). (Доп. Работнік Б.П.). 
24) Про затвердження змін до рішення Київської міської ради від 26 

грудня 2014 року № 865/865. (Від 29.06.2022 № 08/231-810/ПР). (Доп. Науменко 

Д.В.). 

 

2. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.): 

 

2.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

2.1.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

1) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень біля будинків на просп. Свободи, 26а та 28 до 

просп. Свободи, 24б у Подільському районі міста Києва (611310111). (Від 

24.11.2021 № 08/231-4226/ПР). 

2) 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 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24837
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23473
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
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експлуатації зелених насаджень на вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому 

районі міста Києва (581101257). (Від 24.11.2021 № 08/231-4225/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень на 

вул. Ризькій, 57-г у Шевченківському районі міста Києва (621880149). (Від 

30.11.2021 № 08/231-4322/ПР). 

4) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної ділянки загального користування, 

яка використовується як зелені насадження загального користування на вул. 

Боричів Тік, 17, 19, 21 у Подільському районі міста Києва (419012185). (Від 

29.12.2021 № 08/231-4571/ПР). 

5) 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. Краківській, 11 у Дніпровському районі 

м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38519). (Від 

18.06.2019 № 08/231-2137/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. Петра Запорожця, 19а у Дніпровському районі міста 

Києва (581701340). (Від 17.06.2022 № 08/231-756/ПР). 
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, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Теодора Драйзера, 2в у Деснянському районі міста 

Києва (403018068). (Від 17.06.2022 № 08/231-755/ПР). 
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, 

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).  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-465389076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-240920692
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
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4) 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. Червоноткацькій, 2 у Дніпровському районі міста 

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

5) 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).  

6) 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).  

7) 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). 

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 вул. Полковника Шутова, 6 у Солом’янському районі 

міста Києва (201475154). (Від 14.06.2022 № 08/231-718/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 просп. Повітрофлотському, 49 у Солом’янському районі 

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

10) 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 

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

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

11) 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, 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). (Повторно). 

2) 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). (Повторно). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки громадянці Гамоцькій Тамарі Анатоліївні 

на вул. Юності, 9-А у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування магазину (К-37085). (Від 20.05.2019 № 08/231-1884/ПР).   

 

2.2. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки:  

 

1) 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). (Повторно). 

2) 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). 

(Повторно). 

 

 

 

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
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-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-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
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
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2.3. Про відмову у продажу земельної ділянки: 

 

1) Про відмову фізичній особі – підприємцю Набедрику Олегу 

Михайловичу у продажу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

кафе і продовольчого магазину на вул. Жолудєва, 6-а у Святошинському районі 

м. Києва (445112057). (Від 01.10.2020 № 08/231-2456/ПР). 

2) Про відмову фізичній особі – підприємцю Набедрику Олегу 

Михайловичу у продажу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

кафе і продовольчого магазину на вул. Жолудєва, 6а у Святошинському районі 

м. Києва (424117431). (Від 01.10.2020 № 08/231-2458/ПР). 

 

2.4. 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). (Повторно). 

 

2.5. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про поновлення акціонерному товариству «Інститут транспорту 

нафти» договору оренди земельної ділянки від 22 березня 2010 року № 91-6-

00890 (666550541). (Від 03.12.2020 № 08/231-31/ПР). 

2) 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). (Повторно).  

3) 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). (Повторно). 

4) 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). 

(Повторно).  

5) 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). (Повторно). 

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «БОГДАН» договору оренди земельних ділянок від 

11 травня 2010 року № 85-6-00480 (205966877). (Від 01.12.2021 № 08/231-

4326/ПР). (Повторно).  

7) 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). (Повторно).  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
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-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
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-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-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-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-23361
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-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
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8) 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). (Повторно). 

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ РІВ’ЄРА» договору оренди земельної ділянки від 25 лютого 2009 

року № 63-6-00533 (зі змінами) (636380531). (Від 02.04.2021 № 08/231-1193/ПР). 

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТБУД» договору оренди земельної ділянки від 26 вересня 2006 року № 

85-6-00288 (зі змінами) (300580391). (Від 05.10.2021 № 08/231-3687/ПР). 

 

2.6. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земель:  

 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (656715388). (Від 01.07.2022 № 08/231-820/ПР). 

 

2.7. Про затвердження технічної документації щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок: 

 

1) 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). (Повторно).  

 

2.8. Надання/передача: 

2.8.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та експлуатації 

парку «Вербовий гай» вздовж Дніпровської набережної у Дніпровському районі 

міста Києва (602523982). (Від 05.01.2022 № 08/231-13/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та експлуатації 

парку між вул. Андрія Малишка та просп. Броварським від вул. Будівельників у 

Дніпровському районі міста Києва (529039913). (Від 05.01.2022 № 08/231-

14/ПР). 

 

 

 

 

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-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
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-23610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23611
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2.8.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Озерній, 9 у Солом’янському районі 

міста Києва (410419779), (Від 15.06.2022 № 08/231-723/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. Шовкуненка, 5 у Солом’янському районі міста Києва 

(568441944). (Від 15.06.2022 № 08/231-724/ПР). 
3) 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 бульварі Гавела Вацлава, 34-А у 

Солом’янському районі міста Києва (579141141). (Від 15.06.2022 № 08/231-

725/ПР). 

 

2.8.3. Для потреб збройних сил та правоохоронних органів:  

 

1) 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). (Повторно). 
2) 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). (Повторно).  
3) 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). (Повторно).  
4) 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).   
5) Про надання Службі безпеки України земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель на                       

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-68480840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-68480840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-68480840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-68480840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-68480840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22563
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вул. Сірка Івана, 8 у Голосіївському районі міста Києва (436417482). (Від 

28.09.2021 № 08/231-3552/ПР). (Повторно).  
6) 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). 
7) 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). 

 

2.8.4. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу громадянці Градінар Олені Вікторівні земельної ділянки 

в оренду для реконструкції, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

(універсального магазину) на просп. Правди, 10-б, літ. «А» у Подільському 

районі міста Києва (527039276). (Від 18.06.2020 № 08/231-1536/ПР). (Повторно). 
2) 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). 

3) 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). (Повторно). 

4) 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). 

5) 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). (Повторно). 

6) 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). (Повторно). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23551
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7) 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). (Повторно). 

8) 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). (Повторно). 

9) 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). (Повторно). 

10) 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). (Повторно).  

11) 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). (Повторно).  

12) Про передачу громадянці Кириченко Євгенії Олегівні земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

торгівельного призначення на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському 

районі міста Києва (334460788). (Від 15.12.2021 № 08/231-4482/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки в 

оренду для будівництва адміністративного корпусу з подальшою його 

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському 

районі міста Києва (645354407). (Від 17.06.2021 № 08/231-2101/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕССПЛАТА» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції комплексу будівель під адміністративно-виробничий комплекс 

будівель і споруд з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Костянтинівській, 74-а у Подільському районі міста Києва (704896392). (Від 

17.06.2022 № 08/231-750/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕССПЛАТА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель на вул. Костянтинівській, 74 
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у Подільському районі міста Києва (691363965). (Від 17.06.2022 № 08/231-

751/ПР). 

 

2.9. Про зміну цільового призначення земельної ділянки:  

 

1) 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). (Повторно).  

2) 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). 

 

2.10. 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). (Повторно). 

 

3. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

виконання рішень/постанов судів (Доп. Пелих В.М.). 

 

1) Про надання дочірньому підприємству «Сіріус-2» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для експлуатації ринку з гостьовою автостоянкою, кафе та адміністративною 

будівлею на вул. Жилянській у Шевченківському районі міста Києва 

(584201984). (На виконання рішення Окружного адміністративного суду м. 

Києва від 28.01.2020 у справі № 640/9487/19).  (Від 03.03.2021 № 08/231-891/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» на вул. 

Волоській, 11-А у Подільському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації нежитлового будинку - офісного центру (К-30298). (Від 18.06.2019 

№ 08/231-2144/ПР).  

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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