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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                     2023 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, 

рекомендації Президії Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                      2023 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

1.1. Про затвердження та коригування стратегій, концепцій, 

міських цільових програм: 

 

1) Про затвердження міської цільової програми «Підтримка киян – 

Захисників та Захисниць України» на 2023 – 2025 роки. (від 14.02.2023 № 

08/231-208/ПР). (доп. Хонда М.П.). 

2) Про затвердження звітів за 2022 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 20.02.2023 № 

08/231-227/ПР). (доп. Мельник Н.В.). 

 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25657
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25678
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1.2. Про питання соціального захисту населення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 

№ 4012/4053 «Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо 

переміщених осіб у місті Києві». (від 26.12.2022 № 08/231-1770/ПР). (доп. 

Бондаренко В.В.). 
2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 вересня 

2021 року № 2392/2433 «Про створення програмного модулю «Інформаційна 

база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів в місті Києві» та 

інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва». (від 19.12.2022 № 08/231-1749/ПР). (доп. Половинко 

О.В.). 

3) 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». (від 15.12.2022 № 08/231-1729/ПР). (доп. 

Зантарая Г.М.). 

 

1.3. Про питання безпосереднього здійснення територіальною 

громадою міста Києва місцевого самоврядування: 

 

1) Про деякі питання побратимської співпраці міста Києва з 

іноземними містами. (від 25.01.2023 № 08/231-114/ПР). (доп. Кличко В.В.). 
2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 

листопада 2021 року № 3135/3176 «Про Регламент Київської міської ради». (від 

20.02.2023 № 08/231-226/ПР). (доп. Ємець Л.О.). 
3) Про затвердження Положення про Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). (від 05.12.2022 № 08/231-1657/ПР). 

(доп. Костіков В.В.). 

4) Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 

46/3053. (від 15.02.2023 № 08/231-210/ПР). (доп. Костіков В.В.). 

5) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 

№ 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської 

ради на 2021−2025 роки». (від 07.02.2023 № 08/231-174/ПР). (доп. Бондаренко 

В.В.). 

6) Про зміни у складі адміністративної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). (від 

03.02.2023 № 08/231-158/ПР). (доп. Пантелеєв П.О.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-780012479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-780012479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-780012479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-780012479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-740196298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-740196298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-740196298
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7) Про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської 

міської ради від 23 липня 2015 року № 781/1645. (від 20.10.2022 № 08/231-

1404/ПР). (доп. Свистунов О.В.). 

 

1.4. Про питання законності: 

 

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

24.11.2022 № 5678/5719 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (від 07.03.2023 № 08/231-293/ПР). (доп. Плужник 

О.А.). 

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

09.02.2023 № 5933/5974 «Про затвердження списку присяжних Оболонського 

районного суду міста Києва. (від 07.03.2023 № 08/231-294/ПР). (доп. Плужник 

О.А.). 

 

1.5. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування: 

 

1) Про перейменування вулиці Булгакова у Святошинському районі 

міста Києва (вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського). (від 

02.09.2022 № 08/231-1190/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

2) Про перейменування вулиці Огарьова у Святошинському районі 

міста Києва (вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську). (від 22.08.2022 № 

08/231-1090/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

3) Про перейменування вулиці Академіка Туполєва у 

Святошинському районі міста Києва (вулицю Академіка Туполєва на вулицю 

Авіаційну). (від 22.08.2022 № 08/231-1092/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).   

4) Про перейменування вулиці Червонозаводської у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську). (від 

22.08.2022 № 08/231-1094/ПР). (доп.  Бондаренко В.В.).  

5) Про перейменування провулку Яблочкова у Подільському районі 

міста Києва (провулок Яблочкова на провулок Дубецький). (від 22.08.2022 № 

08/231-1099/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

6) Про перейменування вулиці Петра Запорожця у Дніпровському 

районі міста Києва. (вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців). (від 

22.08.2022 № 08/231-1055/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

7) Про перейменування проспекту Юрія Гагаріна у Деснянському та 

Дніпровському районах міста Києва (проспект Юрія Гагаріна на проспект 

Леоніда Каденюка). (від 10.02.2023 № 08/231-201/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

8) Про перейменування вулиці Льва Толстого у Голосіївському, 

Солом’янському і Шевченківському районах міста Києва (вулицю Льва 

Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського). (від 22.02.2023 № 

08/231-237/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

9) Про перейменування вулиці та провулку Москвіна у Голосіївському 

районі міста Києва (вулицю Москвіна та провулок Москвіна на вулицю Івана 

https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25014
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25014
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25014
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1772956625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1772956625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1772956625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1772956625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1818819270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1818819270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1818819270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1818819270
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25715
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25715
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25715
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25715
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25650
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25650
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Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно). (від 10.02.2023 № 08/231-

200/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

10) Про перейменування вулиці Столєтова у Голосіївському районі 

міста Києва (вулицю Столєтова на вулицю Уласа Самчука). (від 10.02.2023 № 

08/231-197/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

11) Про перейменування вулиці П’ятигорської у Голосіївському районі 

міста Києва (вулицю П’ятигорську на вулицю Альпійську). (від 10.02.2023 № 

08/231-204/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

12) Про перейменування вулиці Маршальської у Голосіївському районі 

міста Києва (вулицю Маршальську на вулицю Галини Севрук). (від 10.02.2023 № 

08/231-203/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

13) Про перейменування вулиці Космонавта Волкова у Деснянському 

районі міста Києва (вулицю Космонавта Волкова на вулицю Космонавта 

Поповича). (від 10.02.2023 № 08/231-194/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

14) Про перейменування вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському 

районі міста Києва (вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер). 

(від 10.02.2023 № 08/231-196/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

15) Про перейменування проспекту Визволителів у Дніпровському 

районі міста Києва (проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута). (від 

22.02.2023 № 08/231-235/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

16) Про перейменування бульвару Перова у Дніпровському районі 

міста Києва (бульвар Перова на проспект Воскресенський). (від 22.02.2023 № 

08/231-236/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

17) Про перейменування вулиці Добролюбова у Печерському районі 

міста Києва (вулицю Добролюбова на вулицю Володимира Короткевича). (від 

10.02.2023 № 08/231-195/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

18) Про перейменування вулиці Тагільської у Подільському районі 

міста Києва (вулицю Тагільську на вулицю Оксани Мешко). (від 10.02.2023 № 

08/231-198/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

19) Про перейменування вулиці Суздальської у Солом’янському районі 

міста Києва (вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника). (від 10.02.2023 № 

08/231-202/ПР). 

20) Про перейменування площі Льва Толстого у Шевченківському 

районі міста Києва (площу Льва Толстого на площу Українських Героїв). (від 

22.02.2023 № 08/231-238/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

21) Про перейменування вулиці Сім’ї Хохлових у Шевченківському 

районі міста Києва (вулицю Сім’ї Хохлових на вулицю Ґарета Джонса). (від 

10.02.2023 № 08/231-199/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

 

1.6. Про питання освіти: 

 

1) Про деякі питання діяльності закладів освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до 

сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 

(від 12.01.2023 № 08/231-29/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25650
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25650
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25648
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25648
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25648
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1980303165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1980303165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1980303165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1980303165
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2) Про деякі питання діяльності закладів освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

(від 30.12.2022 № 08/231-1817/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

3) Про деякі питання діяльності закладів освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до 

сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 

(від 24.01.2023 № 08/231-62/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про деякі питання діяльності школи І-ІІІ ступенів № 29 

Оболонського району м. Києва. (від 25.01.2023 № 08/231-113/ПР). (доп. Фесик 

К.О.). 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про повернення з позички (користування) нежитлового 

приміщення на вул. М. Омеляновича-Павленка, 3. (від 26.07.2022 № 08/231-

932/ПР). (Доп. Кондрашова Н.М.). 

2) Про реорганізацію КИЇВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКПАЛИВО» шляхом приєднання 

до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН». 

(від 27.04.2022 № 08/231-595/ПР). (доп. Кандибор Р.В.).  

3) Про безоплатне прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва окремого індивідуально 

визначеного (рухомого) майна (демілітаризованої кабіни літака типу Су-24, 

заводський № 1515332). (від 20.01.2023 № 08/231-54/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АВТОДОРСЕРВІС» шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО 

РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА 

НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА. (від 02.05.2022 № 08/231-

601/ПР). (доп. Кандибор Р.В.). 

5) Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно територіальної громади міста Києва. (від 06.12.2022 № 

08/231-1663/ПР). (доп. Гудзь А.А.). 

6) Про безоплатну передачу в державну власність майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (від 28.02.2023 № 08/231-

272/ПР). (доп. Ткачук Р.С.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування.                               

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

3.1.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

1) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1616283957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1616283957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1616283957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1616283957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-207352329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-207352329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-207352329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-207352329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-170959095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-170959095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-170959095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1304825533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1304825533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1304825533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
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ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) у постійне 

користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на вул. Миколайчука Івана (Серафимовича) у 

Дніпровському районі міста Києва (320169506). (від 04.11.2022 № 08/231-

1493/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Ентузіастів, 41 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва утримання скверу (К-

36651). (від 01.02.2019 № 08/231-608/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками 4, 4-а на вул. Будівельників та будинком 5/2 на просп. Юрія Гагаріна 

у Дніпровському районі міста Києва для утримання скверу (К-36653). (від 

04.03.2019 № 08/231-1110/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками 16, 18, 18-б, 18-а та 16-а на бульварі Верховної Ради у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-36715). (від 01.02.2019 

№ 08/231-607/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Либідській у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

36355). (від 08.01.2019 № 08/231-6/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

бульварі Дружби народів у Печерському районі міста Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-36356). (від 09.01.2019 № 08/231-62/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на бульв. 

Дружби народів у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

36361). (від 08.01.2019 № 08/231-7/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25101
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
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Михайла Бойчука у Печерському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-36362). (від 09.01.2019 № 08/231-63/ПР). 

9) 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. Академіка Курчатова, 9/21 у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування скверу (К-37174). (від 05.03.2019 № 

08/231-1159/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Богдана Хмельницького, 16/18 у Шевченківському районі міста Києва для 

утримання та експлуатації зелених насаджень (К-36488). (від 14.01.2019 № 

08/231-181/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. Академіка Курчатова, 11 у 

Деснянському районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування скверу (К-37685). (від 26.03.2019 № 

08/231-1325/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Межигірській, 83 у Подільському районі міста Києва для утримання та 

обслуговування скверу (К-36508). (від 09.01.2019 № 08/231-59/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Ентузіастів, 5 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

утримання скверу (К-36489). (від 09.01.2019 № 08/231-58/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 вул. Мілютенка, 23 у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-37688). (від 26.03.2019 № 08/231-1323/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 просп. Лісовому, 22 у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-37687). (від 26.03.2019 № 08/231-1324/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14452
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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 перетині просп. Правди та просп. Свободи 

у Подільському районі м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації 

скверу (К-37502). (від 22.03.2019 № 08/231-1286/ПР). 

17) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Академіка Вільямса, 4-Г у Голосіївському 

районі міста Києва (684230101). (від 30.06.2020 № 08/231-1659/ПР). 

18) 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 парку відпочинку 

«Протасів Яр» на вулиці Протасів Яр та вулиці Миколи Амосова у 

Солом’янському районі міста Києва (649830192). (від 08.07.2022 № 08/231-

859/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» між вул. Будівельників, 7 та вул. Григорія 

Чупринки, 7-а у Дніпровському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

зелених насаджень (К-38106). (від 15.04.2019 № 08/231-1499/ПР). 

20) 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, 1-а, 3 у 

Дніпровському районі міста Києва для утримання скверу (К-36730). (від 

18.02.2019 № 08/231-825/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 вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у 

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

38103). (від 15.04.2019 № 08/231-1493/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. Академіка Курчатова, 3-б у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування скверу (К-37686). (від 29.03.2019 № 

08/231-1374/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24454
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
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відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Кіото, 11-а у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38112).(від 15.04.2019 № 08/231-1500/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Червоноткацькій, 14, вул. Бажова, 3, 5 у Дніпровському районі міста Києва для 

утримання скверу (К-36719). (від 18.02.2019 № 08/231-832/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. Машинобудівній, 25-а у 

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

37944). (від 15.04.2019 № 08/231-1494/ПР). 

26) 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. Миколи Василенка, 5 у 

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

38097). (від 15.04.2019 № 08/231-1495/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 вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38174). (від 15.04.2019 № 08/231-1504/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 бульв. Праці, 8 у Дніпровському районі м. 

Києва для утримання скверу (К-36717). (від 18.02.2019 № 08/231-826/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Червоноткацькій, 10 у Дніпровському районі міста Києва для утримання та 

благоустрою зелених насаджень та обслуговування скверу (К-36916). (від 

18.02.2019 № 08/231-830/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 вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському 

районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 

насаджень та обслуговування скверу (К-37689). (від 15.04.2019 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620


10 

 

1506/ПР). 

31) 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, 5-б у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38099). (від 15.04.2019 № 08/231-1501/ПР). 

32) 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 будинку № 25 на вул. Мартиросяна у Солом’янському районі міста Києва 

(340110240). (від 08.01.2020 № 08/231-25/ПР). 

33) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування біля житлового будинку на вул. Академіка Курчатова, 

11 у Деснянському районі міста Києва (716711012). (від 03.07.2020 № 08/231-

1684/ПР). 

34) 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 перетині вул. Андрія Малишка та просп. Броварського у Дніпровському 

районі міста Києва (767619011). (від 03.03.2020 №08/231-575/ПР). 

35) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Малоземельній у Дарницькому районі міста 

Києва (550901790). (від 04.03.2020 № 08/231-578/ПР). 

36) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Малоземельній у Дарницькому районі міста 

Києва (201778331). (від 17.03.2020 № 08/231-678/ПР). 

37) 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. Променистій у Солом’янському районі міста Києва (712059011). (від 

14.04.2020 № 08/231-1038/ПР). 

38) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16995
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12569/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12443
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17586
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на вул. Маричанській, 5 у Голосіївському районі міста Києва (530401312). (від 

30.06.2020 № 08/231-1658/ПР). 

39) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на бульв. Верховної Ради, 8/20, 10, 10-а, 12-а, 14-а, 

вул. Будівельників 12-б, 14, 16, 18 у Дніпровському районі міста Києва 

(447013648). (від 28.01.2020 № 08/231-237/ПР). 

40) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (парк відпочинку на схилах біля Інституту фізики) між 

вул. Блакитного, вул. Весняною та вул. Армійською у Голосіївському районі 

міста Києва (201519547). (від 28.02.2020 № 08/231-544/ПР). 

41) 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 вул. Флоренції 1/11 у Дніпровському районі міста Києва (581601256). (від 

22.06.2020 № 08/231-1586/ПР). 

42) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування на просп. Голосіївському, 96 у Голосіївському районі 

міста Києва (459013032). (від 03.03.2020 № 08/231-573/ПР). 

43) 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. Любомирській, навпроти буд. 24 по вул. Залужній у Голосіївському 

районі міста Києва (562701062). (від 22.06.2020 № 08/231-1588/ПР). 

44) 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 бульв. Амвросія Бучми, 5/1, 7 у Дніпровському районі міста Києва 

(201664038). (від 03.07.2020 № 08/231-1685/ПР) 

45) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 
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на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування в межах вулиць Кудрявської, Петрівської, 

Вознесенського узвозу (Смирнова-Ласточкіна) у Шевченківському районі міста 

Києва (553201796). (від 24.11.2020 № 08/231-2995/ПР). 

46) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками №№ 5, 5-а, 5-б на вул. Вишняківській у Дарницькому районі 

міста Києва (390170443). (від 16.04.2020 № 08/231-1106/ПР). 

47) 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 зеленої зони на вул. Лауреатській у 

Голосіївському районі міста Києва (693230120). (від 17.02.2020 № 08/231-

429/ПР). 

48) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Лариси Руденко, 5, 7 та просп. Миколи Бажана, 

28-в у Дарницькому районі міста Києва (508001686). (від 24.04.2020 № 08/231-

1157/ПР). 

49) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на вул. Антоновича від будинку № 1 до будинку № 25 (бульварна частина) у 

Голосіївському районі міста Києва (533101746). (від 02.04.2020 № 08/231-

884/ПР). 

50) 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 вул. Солом’янській, 37, вул. Волгоградській, 29-А у Солом’янському районі 

міста Києва (674310169). (від 02.04.2020 № 08/231-883/ПР). 

51) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації парку відпочинку 

«Супутник» на вул. Уманській у Солом’янському районі міста Києва 

(501801492). (від 01.07.2022 № 08/231-821/ПР). 

52) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426


13 

 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (скверу) на вул. Зарічній, 45 та просп. Миколи Бажана 

у Дарницькому районі міста Києва (477011992). (від 01.07.2022 № 08/231-

822/ПР). 

53) 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 парку відпочинку 

«Протасів Яр» на вул. Протасів Яр у Солом’янському районі міста Києва 

(639300143). (від 14.07.2022 № 08/231-882/ПР). 

54) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (сквер біля станції метро «Героїв Дніпра») вздовж вул. 

Героїв Дніпра (поблизу станції метро «Героїв Дніпра») в Оболонському районі 

міста Києва (522201936). (від 22.11.2022 № 08/231-1566/ПР). 

55) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування на 

вул. Армійській, 17 у Голосіївському районі міста Києва (360188267). (від 

25.11.2022 № 08/231-1602/ПР). 

56) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування 

біля житлових будинків № 19 та 19-а на вул. Михайла Омеляновича-Павленка 

у Печерському районі міста Києва (649980108). (від 25.11.2022 № 08/231-

1603/ПР). 

57) 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 парку відпочинку «Протасів Яр» на вул. 

Миколи Амосова у Солом’янському районі міста Києва (300185444). (від 

25.11.2022 № 08/231-1604/ПР). 

58) 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 парку відпочинку «Протасів Яр» на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25225
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
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Протасів Яр, 39 у Солом’янському районі міста Києва (201653114). (від 

01.12.2022 № 08/231-1620/ПР). 

59) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування 

між вул. Генерала Жмаченка, 4 та вул. Андрія Малишка, 3 у Дніпровському 

районі міста Києва (201041334). (від 02.12.2022 № 08/231-1635/ПР). 

60) 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 парку відпочинку «Протасів Яр» на вул. 

Миколи Амосова у Солом’янському районі міста Києва (564401877). (від 

01.12.2022 № 08/231-1621/ПР). 

 

3.1.2. Для об’єктів передачі електричної  та теплової енергії: 

 

1) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

вул. Солов’їній у Голосіївському районі міста Києва (669310142). (від 

31.10.2022 № 08/231-1432/ПР). 

2) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції у 

пров. Захисників у Деснянському районі міста Києва (791568011). (від 

22.11.2022 № 08/231-1575/ПР). 

3) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції у 

пров. Мисливському у Голосіївському районі міста Києва (535501404). (від 

31.10.2022 № 08/231-1433/ПР). 

4) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

вул. Ялинковій у Дарницькому районі міста Києва (427012120). (від 22.11.2022 

№ 08/231-1574/ПР). 

5) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25255
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції в 

районі пров. Лисогірського у Голосіївському районі міста Києва (412015864). 

(від 02.12.2022 № 08/231-1634/ПР). 

6) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції у 

пров. Московському у Солом’янському районі міста Києва (573301067). (від 

31.10.2022 № 08/231-1434/ПР). 

7) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

вул. Комунальній у Голосіївському районі міста Києва (201250777). (від 

09.12.2022 № 08/231-1692/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Тростянецькій, 8-б у Дарницькому районі міста Києва (330128196). (від 

01.12.2022 № 08/231-1624/ПР). 

9) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

перетині вул. Свято-Георгіївської та пров. Кучанського у Деснянському районі 

міста Києва (736336013). (від 01.12.2022 № 08/231-1627/ПР). 

 

3.1.3. Для потреб державного сектору економіки: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на розі вул. О. Довженка та просп. Перемоги у Шевченківському 

районі міста Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску 

№14 (К-36754). (від 16.01.2019 № 08/231-277/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Юрія Іллєнка, 1-а у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вестибюлю станції метрополітену «Лук’янівська» (К-37399). (від 01.03.2019 № 

08/231-1053/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13946


16 

 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Юрія Іллєнка у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску № 218 (К-37193). (від 18.02.2019 № 08/231-821/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» вул. Васильківській, між буд №35 та 

№37-а у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску №104 (К-37194). (від 01.03.2019 № 08/231-1062/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Палладіна у Святошинському районі міста 

Києва для експлуатації та обслуговування двох вентиляційних витяжок (К-

36755). (від 01.02.2019 № 08/231-606/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Старобориспільській та 

Харківському шосе у Дарницькому районі міста Києва для експлуатації та 

обслуговування павільйонів виходу (входу) зі станції метрополітену 

«Бориспільська» (К-37214). (від 12.03.2019 № 08/231-1197/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на просп. Перемоги, 29 у 

Шевченківському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску № 10 (К-36753). (від 18.02.2019 № 08/231-820/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на вул. Васильківській, біля будинку 

№ 2 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску №106 (К-37397). (від 12.03.2019 № 08/231-1219/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на просп. Перемоги (біля буд.№ 34) у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску № 11 (К-37004). (від 18.02.2019 № 08/231-822/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Палладіна у Святошинському районі міста 

Києва для експлуатації та обслуговування павільйонів виходу (входу) зі станції 

метрополітену «Академмістечко» (К-37117). (від 18.02.2019 № 08/231-819/ПР). 

 

3.2. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки та надання 

Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в постійне користування для 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13834
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13834
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13834
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13834
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13834
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14367
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24550
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експлуатації скверу на вул. Прилужній, 2 у Святошинському районі міста Києва 

(573339344). (від 29.07.2022 № 08/231-950/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у власності Посольства Республіки Вірменія в Україні для будівництва та 

обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів на вул. 

Товарній, 5 у Печерському районі міста Києва (343966539). (від 12.09.2022 № 

08/231-1284/ПР). 

 

3.3. Надання/передача: 

3.3.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

1) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельної ділянки в постійне користування для 

утримання, обслуговування та експлуатації скверу між житловими будинками 

на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 у Дніпровському районі міста Києва 

(716766391). (від 04.11.2022 № 08/231-1494/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації скверу на вул. 

Чорнобильській, 24/26 у Святошинському районі міста Києва (393971215). (від 

28.07.2022 № 08/231-937/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації скверу на вул. 

Академіка Єфремова, 18 у Святошинському районі міста Києва (363985326). 

(від 28.07.2022 № 08/231-938/ПР). 

4) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та 

експлуатації бульвару на вул. Вифлеємській у Дніпровському районі міста 

Києва (785570391). (від 08.07.2022 № 08/231-858/ПР). 

5) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельної ділянки в постійне користування для 

утримання, обслуговування та експлуатації скверу на вул. Сиваській у 

Дніпровському районі міста Києва (607773961). (від 06.07.2022 № 08/231-

849/ПР). 

6) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки в постійне користування для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування території скверу між будинками на 

просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у 

Деснянському районі міста Києва (353980325). (від 01.07.2022 № 08/231-

835/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24429
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7) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

постійне користування земельних ділянок для утримання зелених насаджень та 

обслуговування парку біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка на вул. 

Вишгородській, 49 у Подільському районі міста Києва (532039783). (від 

12.08.2022 № 08/231-987/ПР). 

8) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

постійне користування земельних ділянок для експлуатації скверу між 

будинками 59 на бульв. Академіка Вернадського та 2, 4 на вул. Академіка 

Доброхотова у Святошинському районі міста Києва (422390186). (від 

28.07.2022 № 08/231-939/ПР). 

9) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації скверу на розі вул. Львівської 

та вул. Івана Крамського у Святошинському районі міста Києва (620593974). 

(від 18.08.2022 № 08/231-1013/ПР). 

10) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для створення, утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування на вул. Кирилівській, 154 в 

Оболонському районі міста Києва (363997108). (від 26.08.2022 № 08/231-

1170/ПР). 

11) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельних ділянок в постійне користування для 

утримання, обслуговування та експлуатації скверу на вул. Алматинській, 56-58 

у Дніпровському районі міста Києва (589039912). (від 22.11.2022 № 08/231-

1568/ПР). 

12) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 

земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації 

скверу між будинками № 24 на вул. Озерній та № 35 на вул. Героїв Дніпра в 

Оболонському районі міста Києва (239229413). (від 28.07.2022 № 08/231-

940/ПР).  

13) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м. Києва в постійне користування земельної 

ділянки для утримання скверу на вул. Малишка, 9а у Дніпровському районі 

міста Києва (239860721). (від 29.06.2022 № 08/231-804/ПР). 

 

3.3.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25187
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156


19 

 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Марганецькій, 26 у Дніпровському районі міста Києва 

(689864128). (від 14.11.2022 № 08/2531-1545/ПР). 

2) 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. Шолом-Алейхема, 7/20 у Деснянському 

районі міста Києва (728427410). (від 11.02.2022 № 08/231-376/ПР). 

3) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» 

земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі газорегуляторного пункту на вул. Білицькій, 38-Б у 

Подільському районі міста Києва (554941455). (від 14.11.2022 № 08/231-

1544/ПР). 

4) 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. Шовкуненка, 3 у Солом’янському 

районі міста Києва (675884124). (від 23.12.2021 № 08/231-4524/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. Бориспільській, 43 у Дарницькому районі міста Києва 

(304108081). (від 31.10.2022 № 08/231-1435/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 

енергогенеруючого підприємства на вул. Народного ополчення, 16-А у 

Солом’янському районі міста Києва (344136802). (від 05.01.2022 № 08/231-

15/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі насосної станції № 8 

на вул. Сверстюка Євгена, 54-А у Дніпровському районі міста Києва 

(561141761). (від 14.11.2022 № 08/231-1542/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування енергогенеруючого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25159
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підприємства на вул. Пухівській, 1-А у Деснянському районі міста Києва 

(791107416). (від 14.11.2022 № 08/231-1547/ПР). 

9) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування підстанції «Центр» на площі Спортивній, 2 у 

Печерському районі міста Києва (304128583). (від 09.12.2022 № 08/231-

1690/ПР). 

10) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

завершення будівництва з подальшою експлуатацією та обслуговуванням 

ремонтно-виробничої бази на вул. Миколи Закревського, 14 у Деснянському 

районі міста Києва (475444133). (від 24.11.2022 № 08/231-1586/ПР). 

11) 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. Електриків, 28/1 у 

Подільському районі міста Києва (241955837). (від 14.11.2022 № 08/231-

1543/ПР). 

12) 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. Кирилівській, 152 в Оболонському районі міста Києва 

(634754100). (від 14.11.2022 № 08/231-1548/ПР). 

13) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» 

земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівлі центрального теплового пункту на вул. Деревлянській, 19-А у 

Шевченківському районі міста Києва (462416901). (від 14.11.2022 № 08/231-

1546/ПР). 

14) 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. Деревлянській, 14/16 у 

Шевченківському районі міста Києва (636924174). (від 24.11.2022 № 08/231-

1584/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 вул. Липківського Василя Митрополита, 37А у 

Солом’янському районі міста Києва (394136218). (від 11.02.2022 № 08/231-

375/ПР). 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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