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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІ СЕСІЯ   ІХ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

____________№_______________ 

проєкт 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання 00 листопада 

2022 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 00 листопада 2022 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1.1. Про порушення Київської міською радою питань перед іншими 

органами державної влади: 

1) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно сприяння 

здоровому способу життя дітей та підлітків. (від 22.09.2022 № 08/231-1320/ПР). 

(доп. Артеменко С.В.). 

 

1.2. Про затвердження та коригування стратегій, концепцій, 

міських цільових програм: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 

2020 року № 20/20 «Про затвердження Київської міської цільової програми 

контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на 2020‒2022 роки».                                      

(від 12.08.2022 № 08/231-985/ПР). (доп. Ткаченко Т.Ф.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24585
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1.3. Про питання екологічної політики: 

1) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення «Тис ягідний». (від 15.02.2021 № 08-231-772/ПР). 

(доп. Пинзеник О.О.). 

2) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення «Квіткова». (від 15.02.2021 № 08/231-770/ПР). 

(доп. Пинзеник О.О.). 

 

1.4. Про питання соціального захисту населення: 

1) Про забезпечення харчуванням учнів з числа дітей з інвалідністю, 

які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти 

територіальної громади міста Києва. (від 25.10.2022 № 08/231-1416/ПР).                     

(доп. Мондриївський В.М., Старостенко Г.В.).  

2) Про виплату громадянці Цимбал Лілії Олександрівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку.                          

(від 29.09.2022 № 08/231-1346/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

3) Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів в 

місті Києві. (від 29.08.2022 № 08/231-1174/ПР). (доп. Світлий Р.В.).  

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27 лютого 

2020 року №139/8309 «Про створення умов для реалізації прав і законних 

інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».                            

(від 29.08.2022 № 08/231-1173/ПР). (доп. Порошенко М.А., Маленко Г.С.).  

 

1.5. Про надання дозволів на створення органів самоорганізації 

населення: 

1) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Квартальний комітет «Волошковий» у Деснянському районі міста 

Києва. (від 29.06.2022 № 08/231-813/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). (Повторно). 
2) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Квартальний комітет «Маяк» у Деснянському районі міста Києва. 

(від 26.05.2022 № 08/231-668/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). (Повторно). 
 

1.6. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування: 

1) Про перейменування вулиці Іллі Еренбурга у Голосіївському районі 

міста Києва. (від 02.09.2022 № 08/231-1197/ПР). (доп. Бондаренко В.В.) 

(Повторно). 
 

1.7. Про присвоєння почесних звань та премій: 

1) Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії 

Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування 

у 2022 році. (від 31.10.2022 № 08/231-1441/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19758
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19758
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19758
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19756
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19756
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25089
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2) Про внесення змін до Положення про звання «Почесний 

громадянин міста Києва». (від 31.10.2022 № 08/231-1440/ПР).                                        

(доп. Ярмоленко Ю.О.). 
3) Про присвоєння Борису Джонсону звання «Почесний громадянин 

міста Києва». (від 14.10.2022 № 08/231-1400/ПР). (доп. Загуменний Д.М.).  
 

1.8. Про питання законності: 

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

12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (від 11.11.2022 № 08/231-1533/ПР).                                   

(доп. Плужник О.А.).  

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

24.09.2020 № 460/9539 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 

районного суду міста Києва». (від 11.11.2022 № 08/231-1529/ПР).                                    

(доп. Плужник О.А.).  

3) Про затвердження списку присяжних Подільського районного суду 

міста Києва. (від 11.11.2022 № 08/231-1531/ПР). (доп. Плужник О.А.).  

4) Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного 

суду міста Києва. (від 11.11.2022 № 08/231-1530/ПР). (доп. Плужник О.А.).  

5) Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві. (від 11.11.2022 

№ 08/231-1532/ПР). (доп. Плужник О.А.).  

6) Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції у м. Києві. (від 11.11.2022  

№ 08/231-1534/ПР). (доп. Плужник О.А.).  

 

1.9. Про питання підприємництва: 

1) Про деякі питання розміщення засобів пересувної дрібнорозрібної 

торгівельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

в умовах воєнного стану (від 17.06.2022 № 08/231-748/ПР)                                                   

(доп. Білоцерковець Д.О.). (Повторно).  

2) 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 09.09.2022 № 08/231-1270/ПР).                              

(доп. Зантарая Г.М.). 

 

2. Про питання містобудування та землекористування.                               

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

 

2.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25146
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25146
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25146
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25146
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25144
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25144
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24473
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
file:///D:/Users/Khomenko/Downloads/10.11.2022
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2.1.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

1) Про надання Київському комунальному об'єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на просп. Соборності, 13-а у Дніпровському районі 

міста Києва (604500172). (від 13.10.2021 № 08/231-3757/ПР). 

 

2.1.2. 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 у 

мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі міста Києва (320143154).                         

(від 09.09.2022 № 08/231-1279/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 в 

районі вул. Квітучої у Голосіївському районі міста Києва (201838039). (від 

09.09.2022 № 08/231-1278/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 на 

вул. Березовій у Солом’янському районі міста Києва (606870174).                                    

(від 09.09.2022 № 08/231-1280/ПР). 

 

2.1.3. Для потреб державного сектору економіки: 

1) Про надання ДЕРЖАВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМБІНАТУ 

«ПРОГРЕС» ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості на вул. Автотранспортній, 1 у Дарницькому районі міста 

Києва (499010235). (від 05.10.2021 № 08/231-3688/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок державній установі 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук 

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

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

1789/ПР). (Повторно).  

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24886
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24887
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4180
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2.1.4. Для інших потреб: 

1) Про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для влаштування 

об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури (заїзду до території 

багатофункціонального торговельно-розважального комплексу та виїзду з 

території багатофункціонального торговельно-розважального комплексу) на 

Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі міста Києва (629170125).                                  

(від 18.08.2022 № 08/231-1017/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки громадянці Гамоцькій Тамарі 

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

експлуатації та обслуговування магазину (К-37085). (від 20.05.2019 № 08/231-

1884/ПР).   

3) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«МІЙ-ДІМ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для обслуговування житлового 

будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 36 у Шевченківському районі міста 

Києва (518501304). (від 02.10.2019 № 08/231-2946/ПР). 

4) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ШАМО 10» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на бульв. Ігоря Шамо, 10 у 

Дніпровському районі міста Києва (749842019). (від 21.05.2020 № 08/231-

1267/ПР). 

5) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВЛПСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗОРЯНЕ» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку на просп. Валерія Лобановського, 9/1 у Солом’янському 

районі міста Києва (201498280). (від 14.09.2020 № 08/231-2287/ПР). 

6) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЙ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі на вул. Магнітогорській, 1-І у 

Деснянському районі міста Києва (594201549). (від 06.11.2020 № 08/231-

2792/ПР). (Повторно). 

7) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС «БОРЩАГІВСЬКИЙ» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування адміністративних 

будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою 

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
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Солом’янському районі міста Києва (419013871). (від 13.12.2021 № 08/231-

4454/ПР). (Повторно). 

 

2.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

1) Про відмову громадянину Коломійчику Дмитру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення тимчасової споруди для роздрібної 

торгівлі безалкогольними напоями на бульв. Верховної Ради у Дніпровському 

районі міста Києва (566601030). (від 25.08.2022 № 08/231-1165/ПР). 

2) Про відмову ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ДРАГОМАНОВА 40-Є» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами інфраструктури на вул. Драгоманова, 40є у 

Дарницькому районі міста Києва (201762278). (від 27.07.2021 № 08/231-

2765/ПР). 

3) Про відмову об’єднаному кооперативу по будівництву та 

експлуатації колективних автостоянок «Дніпровський» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для зберігання автотранспорту членів кооперативу на перетині просп. Ватутіна 

та вул. Бальзака у Дніпровському районі міста Києва (370162778). (від 

29.07.2022 № 08/231-949/ПР). 

4) Про відмову ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІКІН'Г» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

закладів побутового обслуговування на просп. Голосіївському, 94а у 

Голосіївському районі міста Києва (543901602). (від 20.07.2022 № 08/231-

898/ПР). 

5) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕСТЕЙТ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва багатофункціонального комплексу на вул. Медовій, 6-а у 

Солом’янському районі міста Києва (310127793). (від 29.06.2022 № 08/231-

792/ПР). 

6) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на просп. Соборності, 

5Д у Дніпровському районі міста Києва (500001170). (від 23.09.2022 № 08/231-

1326/ПР). 

7) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНЕПР АЛЬЯНС 5» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
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для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на просп. Соборності, 

5Д у Дніпровському районі міста Києва (545401545). (від 03.02.2022 № 08/231-

311/ПР). 

8) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСТАЛЬСЕРВІС» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для влаштування, експлуатації відкритої автостоянки на вул. Березняківській, 

15А у Дніпровському районі міста Києва (201228268). (від 29.06.2022                             

№ 08/231-788/ПР). 

9) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МСФ ПРОФІЛЬ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу з 

дебаркадером, автостоянкою та адмінбудинком на Набережно-Печерській 

дорозі, 5 літ. Д у Печерському районі міста Києва (300148637). (від 04.07.2022 

№ 08/231-839/ПР). 

10) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

під автомобільну стоянку на вул. Михайла Максимовича, 10 у Голосіївському 

районі міста Києва (201613846). (від 20.07.2022 № 08/231-897/ПР). 

11) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІА ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

Менделєєва, 12 у Печерському районі міста Києва (501001145). (від 21.09.2022 

№ 08/231-1310/ПР). 

12) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛЕКС» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 

та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

на Дніпровській набережній, 17-а у Дарницькому районі міста Києва 

(586501858). (від 21.09.2022 № 08/231-1311/ПР). 

13) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРГОС» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування 

та експлуатації будівель на вул. Петра Радченка, 27 у Солом’янському районі 

міста Києва (300103351). (від 04.08.2022 № 08/231-963/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕЛЕКТРО» на вул. Саперно-

Слобідській, 37-в у Голосіївському районі м. Києва для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
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господарства (К-34599). (від 25.09.2018 № 08/231-3077/ПР). 

 

2.3. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки:  

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

районі м. Києва громадянину Довгаленку Юрію Антоновичу для експлуатації 

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

(Повторно). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (513011668). (від 22.02.2022 № 08/231-

505/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки на вул. Червоноткацькій, 78 у 

Деснянському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕЛЕНА-ПЛЮС» для експлуатації та обслуговування виробничого 

комплексу (475119142). (від 22.08.2022 № 08/231-1028/ПР). 

4) Про продаж земельної ділянки на вул. Івана Мазепи, 14 у 

Печерському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «Дари 

природи» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літера «Б» та 

літера «В», «в» (637961173). (від 22.08.2022 № 08/231-1029/ПР). 

 

2.4. Про внесення змін до рішення: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2022 

№ 4773/4814 «Про продаж земельної ділянки на Кільцевій дорозі, 10 у 

Солом’янському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДЖЕТ 1» для експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 

комплексом сервісного обслуговування» (618963812). (від 02.09.2022                              

№ 08/231-1223/ПР). 

 

2.5. Про відмову у продажу земельної ділянки: 

1) Про відмову фізичній особі – підприємцю Набедрику Олегу 

Михайловичу у продажу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

2) Про відмову фізичній особі – підприємцю Набедрику Олегу 

Михайловичу у продажу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

3) Про відмову приватному підприємству «АЛЬТЕРНАТИВА 

ПЛЮС» у продажу земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування готельно-офісно-торговельного комплексу з об’єктами 

обслуговування та вбудованою підземною автостоянкою на просп. Академіка 

Глушкова, 5 у Голосіївському районі м. Києва (Є-0685) (607801196). (від 

20.12.2019 № 08/231-3938/ПР). 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11657
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16833
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2.6. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:  
 

2.6.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

1) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору оренди земельної ділянки                                             

від 29 грудня 2011 року № 85-6-00512 (467051393). (від 29.12.2021 № 08/231-

4570/ПР). 

2) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору оренди земельної ділянки                         

від 29 грудня 2011 року № 85-6-00511 (205930588). (від 29.12.2021 № 08/231-

4569/ПР). 

 

2.6.2. Для розміщення об’єктів фізичної культури та спорту: 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Динамо» Київ» договору оренди земельної ділянки                  

від 04 жовтня 2010 року № 79-6-00786 (зі змінами) (475058707). (від 15.06.2022 

№ 08/231-728/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Динамо» Київ» договору оренди земельної ділянки                         

від 04 жовтня 2010 року № 79-6-00784 (зі змінами) (205886679). (від 15.06.2022 

№ 08/231-727/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Динамо» Київ» договору оренди земельної ділянки                        

від 04 жовтня 2010 року № 79-6-00785 (зі змінами) (651380578). (від 15.06.2022 

№ 08/231-729/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Динамо» Київ» договору оренди земельної ділянки                        

від 04 травня 2011 року № 79-6-00807 (зі змінами) (772851050). (від 14.07.2022 

№ 08/231-881/ПР). 

 

2.6.3. Для інших потреб: 
1) Про поновлення акціонерному товариству «Інститут транспорту 

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

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

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БОНАП» договору оренди земельної ділянки від 29 жовтня 2015 року № 365 

(576205066). (від 05.08.2022 № 08/231-976/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

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

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

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

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

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24259
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5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕПТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 2012 року 

№ 62-6-00598 (405054898). (від 22.04.2022 № 08/231-555/ПР). 

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ 

ОЙЛ ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 09 лютого 2012 року № 79-

6-00834 (799983059). (від 26.11.2021 № 08/231-4239/ПР). 

7) Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 21 вересня 2010 року № 85-6-00489 (793030054). (від 06.11.2020                      

№ 08/231-2784/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «БОГДАН» договору оренди земельних ділянок          

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

4326/ПР). (Повторно).  

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю фірмі 

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

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

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «СВА-

ВІКТОРІЯ» договору оренди земельної ділянки від 26 вересня 2017 року № 319 

(205785224). (Від 23.09.2022 № 08/231-1328/ПР). 

11) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 79-6-00856 (205813525). (від 22.04.2022 № 08/231-557/ПР). 

12) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 62-6-00596 (673260541). (від 22.04.2022 № 08/231-558/ПР). 

13) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

«Виноградар» договору оренди земельних ділянок від 08 липня 2005 року                    

№ 85-6-00214 (зі змінами) (300551484). (від 02.09.2022 № 08/231-1220/ПР). 

14) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

«Виноградар» договору оренди земельних ділянок від 08 липня 2005 року                      

№ 85-6-00215 (зі змінами) (630590579). (від 02.09.2022 № 08/231-1219/ПР). 

15) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДАР-

С» договору оренди земельної ділянки від 06 березня 2006 року № 79-6-00393 

(зі змінами) (455052326).(від 18.07.2022 № 08/231-887/ПР). 

16) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

науково-виробничий центр «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки від 

08 лютого 2012 року № 66-6-00601 (571405747). (від 26.11.2021 № 08/231-

4298/ПР). 

17) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«А.К.В.» договору оренди земельних ділянок від 26 січня 2005 року № 72-6-

00248 (зі змінами) та договору оренди земельної ділянки від 26 січня 2005 року 

№ 72-6-00249 (зі змінами). (205592862). (від 17.06.2021 № 08/231-2124/ПР). 

18) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТБУД» договору оренди земельної ділянки від 26 вересня 2006 року                  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
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№ 85-6-00288 (зі змінами) (300580391). (від 05.10.2021 № 08/231-3687/ПР). 

19) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «АККО 

ІНТЕРНЕШНЛ» договору оренди земельної ділянки від 11 січня 2002 року                  

№ 91-6-00027 (зі змінами) (630340596). (від 06.01.2022 № 08/231-24/ПР). 

(Повторно).  

20) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

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

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

21) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

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

року № 79-6-00421 та внесення змін до нього (585305833). (від 15.06.2021                     

№ 08/231-2083/ПР). (Повторно). 

22) Про поновлення приватному підприємству науково-виробнича 

фірма «ВЕМА-К» договору оренди земельної ділянки від 07 грудня 2006 року 

№ 79-6-00456 (572605568). (від 29.11.2021 № 08/231-4311/ПР). 

 

2.7. Про відмову у поновленні договору оренди земельних ділянок: 

1) Про відмову приватному акціонерному товариству «Авіакомпанія 

«ВІТА» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 20 січня 2004 року 

№ 91-6-00207 (зі змінами) для влаштування під’їзду до будівельного 

майданчика житлового будинку на вул. Голосіївській, 32-в у Шевченківському 

районі м. Києва (413059393) (А-27145). (від 14.11.2019 № 08/231-3322/ПР). 

2) Про відмову приватному акціонерному товариству «Полюс» в 

поновленні договору оренди земельної ділянки від 03 листопада 2006 року                         

№ 62-6-00359 (300568974). (від 31.07.2020 № 08/231-1931/ПР). 

3) Про відмову приватному підприємству «Ванда-М» у поновленні 

договору оренди земельної ділянки від 13 травня 2004 року № 63-6-00126 для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування торговельного збірно-

розбірного павільйону на Харківському шосе, 144-в у Дарницькому районі 

(452058777). (від 28.11.2019 № 08/231-3593/ПР). 

4) Про відмову приватному підприємству «ДКТ» в поновленні 

договору оренди земельної ділянки від 24 квітня 2008 року № 79-6-00620 на 

просп. Голосіївському, 87 літера «В» у Голосіївському районі (300599273).                              

(від 09.10.2020 № 08/231-2563/ПР). 

5) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «В-Груп» в 

поновленні договору оренди земельної ділянки 116 у 4-ому мікрорайоні 

житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва від 27 грудня                    

2006 року № 63-6-00392 (зі змінами) (390530505) (А-26291). (від 17.10.2019                            

№ 08/231-3142/ПР). 

6) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«Делікатес» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 18 листопада 

2004 року № 82-6-00246 для будівництва ресторану на Петрівській алеї 

(поблизу Зеленого театру) у Печерському районі (518305757). (від 14.11.2019 

№ 08/231-3325/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16116
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16311
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7) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ріалтінвест» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 10 серпня 

2005 року № 72-6-00305 (зі змінами) (707100058). (від 12.06.2020 № 08/231-

1467/ПР). 

8) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Інвест 

Сервіс» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 09.03.2004 № 72-

6-00144 (721116054). (від 12.06.2020 № 08/231-1460/ПР). 

9) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«СПЕКТРСЕРВІС-ТРЕЙД» в поновленні договору оренди земельної ділянки 

від 05 грудня 2014 року № 196 (665820544). (від 14.11.2019 № 08/231-3323/ПР). 

10) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ» в поновленні договору оренди земельної 

ділянки від 04 червня 2004 року № 91-6-00265 (514905695). (від 04.01.2021                    

№ 08/231-389/ПР). 

11) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий 

Центр» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 18 квітня 2003 року 

№ 91-6-00109 (205697571). (від 19.05.2020 № 08/231-1260/ПР). 

 

2.8. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки                               

від 12 жовтня 2016 року № 1057, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«МІСЬКЖИТЛОБУД» (344718725). (від 29.07.2021 № 08/231-2796/ПР). 

 

2.9. Про продовження строку дії рішення: 

1) Про продовження строку дії рішення Київської міської ради                             

від 13 травня 2021 року № 1217/1258 «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СФ ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІЗ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих нежитлових 

будівель і споруд на бульв. Ромена Роллана, 16 у Святошинському районі міста 

Києва» (547438666). (від 18.08.2022 № 08/231-1012/ПР). 

 

2.10. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земель:  

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

2) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (433533002). (від 30.09.2022 № 08/231-1367/ПР). 

3) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (470533899). (від 09.09.2022 № 08/231-1275/ПР). 

4) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (639515316). (від 15.09.2022 № 08/231-1294/ПР). 

5) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365356341). (від 22.07.2022 № 08/231-911/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24898
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24898
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24510
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6) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (315365273). (від 17.08.2022 № 08/231-1003/ПР). 

7) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (577753964). (від 02.09.2022 № 08/231-1213/ПР). 

8) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (436535483). (від 02.09.2022 № 08/231-1212/ПР). 

9) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (551653031). (від 15.09.2022 № 08/231-1298/ПР). 

10) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (541653735). (від 29.07.2022 № 08/231-944/ПР). 

11) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (695235313). (від 18.07.2022 № 08/231-884/ПР). 

12) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (561553316). (від 19.08.2022 № 08/231-1022/ПР). 

13) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (609755387). (від 18.08.2022 № 08/231-1010/ПР). 

14) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (764652531). (від 19.07.2022 № 08/231-890/ПР). 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (559553165). (від 28.07.2022 № 08/231-936/ПР). 

 

2.11. Про затвердження технічної документації щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок: 

1) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

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

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ» для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будинків (356345162).                                   

(від 03.05.2022 № 08/231-604/ПР). (Повторно). 

2) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:91:164:0025 комунальної власності територіальної громади міста 

Києва в особі Київської міської ради для будівництва житлового будинку з 

об’єктами соціальної сфери на вул. Дмитрівській, 80-82 у Шевченківському 

районі м. Києва (396326415). (від 02.09.2022 № 08/231-1221/ПР). 

 

2.12. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки та передачу в 

оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТЕХІННОВАЦІЯ» для експлуатації та обслуговування адміністративно-

побутової будівлі на Оболонській набережній, 33 в Оболонському районі міста 

Києва (502239314). (від 22.07.2022 № 08/231-915/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571


14 

 

у власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКО 

КАПІТАЛ», для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у                   

пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі міста Києва (239068461).                    

(від 04.08.2022 № 08/231-970/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЦА ГРУП» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 

приміщеннями торгівельного призначення та підземним паркінгом на                          

просп. Оболонському, 52 в Оболонському районі міста Києва (781656398).                         

(від 25.01.2022 № 08/231-210/ПР). (Повторно).  

 

2.13. Про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки: 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

МІЖНАРОДНА АГЕНЦІЯ «ДОПОМІЖНЕ МАТЕРИНСТВО» у зміні 

цільового призначення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

медичного закладу на вул. Максима Кривоноса, 19-А у Солом’янському районі 

м. Києва (Д-8703). (від 15.04.2019 № 08/231-1435/ПР). (Повторно). 

 

2.14. Надання/передача: 

 

2.14.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

1) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Печерського району м. Києва у постійне користування земельної 

ділянки для утримання об’єкта благоустрою зеленого господарства (сквер) на 

вул. Чигоріна, 3-А у Печерському районі міста Києва (239840386).                                  

(від 15.08.2019 № 08/231-2523/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації скверу на                                                         

вул. Володимирській, 24 у Шевченківському районі міста Києва (333935421). 

(від 02.08.2021 № 08/231-2831/ПР). 

 

2.14.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку (літера В) на                                

вул. Лютеранській, 11 у Печерському районі міста Києва (658133972).                          

(від 06.07.2021 № 08/231-2308/ПР). 

2) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування розподільчого пункту № 3 на Набережному 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21224
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шосе, 2-4 у Подільському районі міста Києва (513439729). (від 22.06.2021                       

№ 08/231-2205/ПР). 

3) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування ПС СТ-1 на вул. Жилянській, 85 у 

Шевченківському районі міста Києва (754278446). (від 13.12.2021 № 08/231-

4455/ПР). 

4) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування розподільчого пункту № 152 на 

Вознесенському узвозі, 29-А у Шевченківському районі міста Києва 

(512639924). (від 11.05.2021 № 08/231-1530/ПР). 

5) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС Хімічна на вул. Магнітогорській, 7 у 

Деснянському районі міста Києва (646353939). (від 02.10.2019 № 08/231-

2974/ПР). 

6) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельних ділянок для 

експлуатації та обслуговування виробничої бази РКМ «Лівобережний» у                   

пров. Гната Хоткевича, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у Дніпровському районі міста 

Києва (Д-9529). (від 11.07.2019 № 08/231-2407/ПР). 

7) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування ПС Кабельна на вул. Куренівській, 

1 в Оболонському районі міста Києва (313938338). (від 17.10.2019 № 08/231-

3156/ПР). 

8) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування розподільчого пункту № 315 на                                   

просп. Володимира Маяковського, 15-а у Деснянському районі міста Києва 

(713473391). (від 19.09.2019 № 08/231-2798/ПР). 

9) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування підстанції «Голосіївська» на                                              

просп. Голосіївському, 85 у Голосіївському районі міста Києва (А-26464).                   

(від 20.02.2019 № 08/231-890/ПР). 

10) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування ПС Садова) на вул. Колекторній у Дарницькому районі міста 

Києва (553039157). (від 17.10.2019 № 08/231-3153/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16132
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11) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування ПС «Артемівська» на                              

вул. Коперника, 14-а у Шевченківському районі м. Києва (Д-6173) (494431634). 

(від 20.08.2019 № 08/231-2581/ПР). 

12) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Русанівська» на вул. Ентузіастів, 25/29    

(літ. А) у Дніпровському районі міста Києва (Д-9521). (від 15.07.2019 № 08/231-

2465/ПР). 

13) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Львівська» на вул. Січових Стрільців, 7/9 

(літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (Д-5440) (573643311).                                   

(від 19.08.2019 № 08/231-2565/ПР). 

14) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Козелецькій, 28 (літ. 5 

(цифра)) у Солом’янському районі міста Києва (759939433). (від 11.01.2020                    

№ 08/231-63/ПР). 

15) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та подальшої експлуатації і обслуговування підстанції 110/10 кВ 

«Осокорки» на вул. Новій, 4 у Дарницькому районі міста Києва (483446698). 

(від 02.10.2019 № 08/231-2972/ПР). 

16) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Вигурівщина» на вул. Милославській, 2а 

(літ. Б) в Деснянському районі міста Києва (Д-9514). (від 11.07.2019 № 08/231-

2408/ПР). 

17) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Науки, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (578039221). (від 17.01.2020 № 08/231-

132/ПР). 

18) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП № 553) на 

вул. Чигоріна, 59а у Печерському районі міста Києва (324193012).                                  

(від 08.07.2022 № 08/231-865/ПР).  

19) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15579
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15579
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15579
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15579
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15579
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15837
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експлуатації та обслуговування ПС «Бастіонна» на вул. Ігоря Брановицького, 

11 (літ. «А», «Б») у Печерському районі міста Києва (344381013).                                      

(від 19.09.2019  № 08/231-2801/ПР). 

 

2.14.3. Для розміщення об’єктів науки, освіти, спорту: 

1) Про надання Українському державному центру позашкільної освіти 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель і споруд на Кловському узвозі, 8 у Печерському районі 

міста Києва (653833965). (від 10.08.2022 № 08/231-978/ПР). 

2) Про надання Національному університету оборони України імені 

Івана Черняховського у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель університету на вул. Тополевій, 7 у 

Солом’янському районі міста Києва (696254114). (від 04.08.2022 № 08/231-

965/ПР). 

3) Про надання Державному підприємству «АНТОНОВ» земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд закладу освіти (ДНЗ № 266) на вул. Генерала Вітрука, 3а у 

Святошинському районі міста Києва (353946009). (від 26.11.2021 № 08/231-

4257/ПР). 

4) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» у постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-виробничих будівель та споруд підприємства на вул. Максима 

Кривоноса, 2-б у Солом’янському районі міста Києва (638014454).                                     

(від 17.06.2021 № 08/231-2108/ПР). 

5) Про надання в постійне користування Київському міському центру 

з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» земельної ділянки для 

розміщення спортивного майданчика на вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському 

районі міста Києва (Д-8633). (від 16.05.2019 № 08/231-1875/ПР). 

 

2.14.4. Для потреб державного сектору економіки: 

1) Про передачу відкритому акціонерному товариству «Меридіан»                  

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

обслуговування нежилого будинку-магазину на вул. Героїв Севастополя, 10-В 

у Солом’янському районі міста Києва (А-26404). (від 18.04.2019 № 08/231-

1551/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «5-й 

Київський авторемонтний завод» земельної ділянки в оренду для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства на просп. Повітрофлотському, 64 у Солом’янському районі міста 

Києва (575844198). (від 26.08.2022 № 08/231-1171/ПР). 
3) Про надання КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24365
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виробничого призначення на вул. Академіка Бутлерова, 2 у Дніпровському 

районі міста Києва (660593950). (від 17.06.2022 № 08/231-762/ПР). 
4) Про надання в постійне користування Державній організації 

Комбінату «Прогрес» Державного агентства резерву України земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративних та складських будівель і 

споруд на вул. Павла Пестеля, 4 у Шевченківському районі міста Києва                              

(Д-8190). (від 10.05.2019 № 08/231-1794/ПР). 
5) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ЗВ’ЯЗКУ у постійне користування земельної ділянки для обслуговування 

будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, 3 у Солом’янському 

районі міста Києва (445448277). (від 25.01.2021 № 08/231-491/ПР). 

 

2.14.5. Для потреб суду та правоохоронних органів: 

1) Про надання Господарському суду міста Києва земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування адміністративної 

будівлі на вул. В’ячеслава Липинського, 6 у Шевченківському районі міста 

Києва (412390953). (від 18.07.2022 № 08/231-886/ПР). 
2) Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ З ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ земельної ділянки у постійне користування для 

влаштування та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на бульв. Дружби Народів, 

28 у Печерському районі міста Києва (504239709). (від 17.06.2022 № 08/231-

744/ПР). 

 

2.14.6. Для інших потреб: 

1) Про передачу громадянці Градінар Олені Вікторівні земельної 

ділянки в оренду для реконструкції, експлуатації та обслуговування нежитлової 

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

Подільському районі міста Києва (527039276). (від 18.06.2020 № 08/231-

1536/ПР). (Повторно) 

2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІБУДІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Паньківській, 6-б у 

Голосіївському районі міста Києва (698884400). (від 21.03.2022 № 08/231-

525/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ВЕРСАЛЬ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель (об’єкти дорожнього 

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

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

4) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування житлового будинку на Вознесенському узвозі, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17489
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24123
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14625
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25 у Шевченківському районі міста Києва (А-26655). (Від 18.04.2019 № 08/231-

1552/ПР). (Повторно). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАТ ВОШ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Ташкентській, 60 

у Дарницькому районі міста Києва (605654161) (від 10.11.2022 № 08/231-

1523/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТЕРАУС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування торговельних будівель на просп. Перемоги, 

160-А у Святошинському районі міста Києва (758340414). (від 20.07.2022                      

№ 08/231-896/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСОВИЙ КВАРТАЛ» в оренду земельної ділянки 

для обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на Столичному шосе, 

149, корп. 45 у Голосіївському районі міста Києва (610814320). (від 28.12.2021 

№ 08/231-4553/ПР). (Повторно). 

8) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ЛУОЛ» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на вул. Кирилівській, 

102 у Подільському районі міста Києва (353967380). (від 22.08.2022 № 08/231-

1026/ПР). 

10) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (крім 

об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Оболонському, 26 в Оболонському 

районі міста Києва (474398848). (від 04.05.2022 № 08/231-630/ПР). (Повторно). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НБК-Інвест» земельної ділянки в оренду для 

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

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

№ 08/231-4191/ПР). (Повторно). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та експлуатації виробничої 

будівлі на бульв. Гавела Вацлава, 6 (корпус 7) у Солом’янському районі міста 

Києва (499395077). (від 02.09.2022 № 08/231-1214/ПР). 
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13) Про передачу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІЦЕНТР К» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів сервісу) на Дніпровській набережній у Дарницькому районі міста 

Києва (548239525). (від 15.06.2022 № 08/231-721/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙДО 2010» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на                                                    

площі Петропавлівській, 2 в Оболонському районі міста Києва (401414116).       

(від 01.07.2022 № 08/231-830/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДОЛ ІСТЕЙТ» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової споруди об’єкта 

дорожнього сервісу на вул. Богатирській, 7-А в Оболонському районі міста 

Києва (374340238). (від 01.07.2022 № 08/231-829/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки 

в оренду для будівництва адміністративного корпусу з подальшою його 

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Дегтярівській, 21 у 

Шевченківському районі міста Києва (645354407). (від 17.06.2021 № 08/231-

2101/ПР).  

17) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючої автоматичної телефонної станції на                                            

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

(від 15.04.2019 № 08/231-1436/ПР). (Повторно). 

18) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування комплексної трансформаторної підстанції, що прилегла до 

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

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

(Повторно).  

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ ТВА» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування майнового комплексу на                             

вул. Васильківській, 94а у Голосіївському районі міста Києва (406444542).                     

(від 25.01.2022 № 08/231-211/ПР). 

20) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РЕСПУБЛІКА 4» земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 
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інфраструктури на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі міста Києва 

(649054331). (від 29.07.2022 № 08/231-948/ПР). 

21) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РЕСПУБЛІКА 3» земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури на Кільцевій дорозі, 1а, 1в у Голосіївському районі міста Києва 

(651163932). (від 29.07.2022 № 08/231-946/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВУС УКРАЇНА» земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівлі торгівлі на Дніпровській набережній, 

17а у Дарницькому районі міста Києва (634514489). (від 17.08.2022 № 08/231-

1007/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИР КД» земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які 

займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку 

на вул. Райдужній, 23а у Дніпровському районі міста Києва (363997071).                    

(від 22.08.2022 № 08/231-1027/ПР). 

24) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «БОРІС» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування медичної 

клініки «Боріс» на просп. Бажана Миколи, 12а у Дарницькому районі міста 

Києва (384124727). (від 28.04.2021 № 08/231-1406/ПР). 

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУД-ТЕХНОЛОДЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування об’єкта громадського харчування (кафе) на 

просп. Перемоги, 138 у Святошинському районі міста Києва (334458389).                              

(від 20.07.2022 № 08/231-895/ПР).  

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» земельної ділянки 

в постійне користування на вул. Академіка Туполєва у Шевченківському районі 

міста Києва (471392118). (від 02.09.2022 № 08/231-1222/ПР). 

27) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КРІПТА» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

артезіанської свердловини № 5 на вул. Північно-Сирецькій, 49-В у 

Подільському районі міста Києва (244259964). (від 20.03.2020 № 08/231-

721/ПР). 

28) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КРІПТА» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

артезіанської свердловини № 6 на вул. Тираспольській, 61-Б у Подільському 

районі міста Києва (651394496). (від 20.03.2020 № 08/231-718/ПР). 

29) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КРІПТА» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

артезіанської свердловини № 7 на вул. Північно-Сирецькій, 49-А у 
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Подільському районі міста Києва (429441935). (від 30.03.2020 № 08/231-

797/ПР). 

30) Про передачу громадянам Хаджіхі Хамеду та Ахмаднежаду Арміну 

Ахмадовичу земельної ділянки в оренду для будівництва 

багатофункціонального комплексу на вул. Великій Васильківській, 65 у 

Печерському районі міста Києва (457397279). (від 20.07.2022 № 08/231-892/ПР). 

31) Про передачу земельної ділянки громадянам Легезі Миколі 

Андрійовичу, Легезі Миколі Миколайовичу для експлуатації кафе з літнім 

майданчиком на просп. Броварському, 18г у Дніпровському районі м. Києва                 

(А-24353). (від 19.10.2018 № 08/231-3700/ПР). 

32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТБ ТОРГ» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування майнового комплексу під 

громадсько-житлову забудову (громадсько-житловий комплекс) на                           

просп. Георгія Гонгадзе, 18-і у Подільському районі міста Києва (373986225). 

(від 01.07.2022 № 08/231-833/ПР).  

33) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТО РОМАНТИКА СИПЕЕВА» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Парково-Сирецькій 2-

б у Шевченківському районі міста Києва (244850324). (від 06.07.2022 № 08/231-

848/ПР). 

34) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Фанум» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального виробничого комплексу будівель та споруд на                             

вул. Оленівській, 11 у Подільському районі міста Києва (496399303).                             

(від 15.09.2022 № 08/231-1296/ПР). 

35) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ОБЕРІГ НА ПОЗНЯКАХ» земельної 

ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на просп. Миколи Бажана, 16 у 

Дарницькому районі міста Києва (762395398). (від 19.08.2021 № 08/231-

3131/ПР). 

36) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА СМАРТ-ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежилого будинку на вул. Малопідвальній, 4 

літ. Б у Шевченківському районі міста Києва (625594199). (від 19.01.2022                     

№ 08/231-125/ПР). 

37) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАЇНА» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції ресторанно-готельного та автозаправного комплексу з 

подальшою експлуатацією на вул. Передовій, 50 у Голосіївському районі міста 

Києва (383919911). (від 20.07.2022 № 08/231-893/ПР). 

38) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 
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оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів - виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Електротехнічній, 9-28 у Деснянському районі 

міста Києва (499396763). (від 02.09.2022 № 08/231-1217/ПР). 

39) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 

оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів - виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Миколи Закревського, 22-т-28 у Деснянському 

районі міста Києва (363970445). (від 02.09.2022 № 08/231-1218/ПР). 

40) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 

оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів – виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Електротехнічній, 18-26 у Деснянському районі 

міста Києва (239681108). (від 02.09.2022 № 08/231-1216/ПР). 

41) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІСМАРТ» земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на вул. Юліуса Фучика, 3-а у 

Солом’янському районі міста Києва (607783943). (від 02.09.2022 № 08/231-

1215/ПР). 

42) Про передачу фізичній особі - підприємцю Телісовій Інні 

Олександрівні земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

магазину продовольчих товарів на вул. Празькій, 10-В у Дніпровському районі 

міста Києва (572543774). (від 03.02.2022 № 08/231-330/ПР). 

43) Про передачу громадянці Качур Наталії Павлівні в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування продуктового магазину 

на вул. Іоанна Павла ІІ, 22/21 у Печерському районі міста Києва (445412822). 

(від 31.01.2022 № 08/231-273/ПР). 

44) Про передачу громадянці Кириченко Євгенії Олегівні земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

торгівельного призначення на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському 

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

 

2.15. Про відмову у передачі в оренду земельної ділянки: 

1) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ ТРЕЙД» у передачі в 

оренду земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

будівель - нежитлових приміщень торговельного призначення на                                 

площі Оболонській, 6 в Оболонському районі міста Києва (473391004).                        

(від 26.08.2022 № 08/231-1169/ПР). 
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3. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

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

1) Про надання приватному акціонерному товариству «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-навчального корпусу на вул. Фрометівській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва А-25108). (від 25.06.2018 № 08/231-2126/ПР). 

(доп. Пелих В.М.). (Повторно). 

 

4. Різне:  

1) Інформація щодо ситуації з тепло-, електро- постачанням житлових 

будинків ЖК «Медовий». (доп. Кушнір І.М.). 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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