
1 

 

  
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                     2023 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, 

рекомендації Президії Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                      2023 року такі питання: 

 

 

1) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо термінового вирішення питання забезпечення фінансування 

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану робіт з реконструкції об’єктів: «Реконструкція споруд першої черги 

Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі        

м. Києва (коригування) «Перша черга будівництва. Насосна станція першого 

підйому» та «Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції 

аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, 

Київської області». (від 14.11.2022 № 08/231-1535/ПР). (доп. Бродський О.Я.). 

2) Про внесення змін до міської цільової програми з організації 

військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки 

і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216. (від 

12.01.2023 № 08/231-30/ПР). (доп. Ткачук Р.С., Щербіна М.Ю.). 
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3) Про виплату громадянці Бобровській Надії Михайлівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

03.11.2022 № 08/231-1488/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

4) Про виплату громадянці Нетруненко Лілії Валентинівні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 11.11.2022 № 08/231-1527/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

5) Про виплату громадянці Сергєєвій Антоніні Петрівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

11.11.2022 № 08/231-1526/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

6) Про виплату громадянці Ленивенко Карині Юріївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

18.11.2022 № 08/231-1551/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

7) Про виплату громадянці Меденко Маргариті Георгіївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

12.12.2022 № 08/231-1701/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

8) Про виплату громадянці Шевченко Аділі Равилівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

12.12.2022 № 08/231-1702/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

9) Про виплату громадянину Гайдученку Леоніду Васильовичу 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 12.12.2022 № 08/231-1703/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

10) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16 грудня 

2021 року № 4007/4048 «Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у 

місті Києві». (від 23.11.2022 № 08/231-1578/ПР). (доп. Кандибор Р.В.). 

11) Про внесення змін до Порядку внесення та розгляду місцевих 

ініціатив в місті Києві. (від 05.11.2021 № 08/231-4031/ПР). (Друге читання). 

(доп. Ярмоленко Ю.О.). 

12) Про встановлення меморіальної дошки на честь пам’яті загиблого 

при виконанні військових обов’язків по захисту України Артема Соханя. (від 

25.11.2022 № 08/231-1592/ПР). (доп. Тихонович Ю.С.). 

13) Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради. (від 

01.07.2022 № 08/231-818/ПР). (Половинко О.В.). 

14) Про затвердження Схеми теплопостачання міста Києва на період до 

2030 року. (від 09.09.2022 № 08/231-1269/ПР). (доп. Науменко Д.В.). 

15) Про внесення змін до Положення про комплексну систему 

відеоспостереження міста Києва. (від 28.09.2022 № 08/231-1338/ПР). (доп. 

Половинко О.В.). 

16) Про затвердження списку присяжних Дарницького районного суду 

міста Києва. (від 20.01.2023 № 08/231-56/ПР). (доп. Плужник О.А.). 

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

24.11.2022 № 5681/5722 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (від 23.01.2023 № 08/231-57/ПР). (доп. Плужник 

О.А.). 

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

24.09.2020 № 460/9539 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 
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районного суду міста Києва». (від 23.01.2023 № 08/231-58/ПР).  (доп. Плужник 

О.А.). 

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

24.11.2022 № 5678/5719 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (від 23.01.2023 № 08/231-59/ПР).  (доп. Плужник 

О.А.). 

20) Про затвердження списку присяжних Оболонського районного 

суду міста Києва. (від 20.01.2023 № 08/231-55/ПР).  (доп. Плужник О.А.). 

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

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

районного суду міста Києва». (від 23.01.2023 № 08/231-60/ПР).  (доп. Плужник 

О.А.). 

22) Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного 

суду міста Києва. (від 25.01.2023 № 08/231-124/ПР).  (доп. Плужник О.А.). 

23) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради з питань утримання та використання будівель і споруд розташованих на 

території закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (від 14.01.2022 № 08/231-62/ПР). 

(доп. Зантарая Г.М.). 

24) Про повернення статусу території зелених насаджень загального 

користування земельній ділянці на вул. Щусєва у Шевченківському районі        

м. Києва. (від 28.10.2022 № 08/231-1424/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

25) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Затишний ДВРЗ» у Дніпровському районі 

міста Києва. (від 01.12.2022 № 08/231-1615/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

26) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Милославський Актив» у Деснянському районі 

міста Києва. (від 01.12.2022 № 08/231-1616/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

27) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Соцмісто» у Дніпровському районі міста Києва. 

(від 01.12.2022 № 08/231-1617/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

28) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Шосе-12» у Дніпровському районі міста 

Києва. (від 01.12.2022 № 08/231-1618/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

29) Про надання дозволу на створення Органу самоорганізації 

населення «Квартальний комітет «Веселка» у Деснянському районі міста 

Києва. (від 02.12.2022 № 08/231-1639/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

30) Про надання дозволу на створення Органу самоорганізації 

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

(від 02.12.2022 № 08/231-1640/ПР). (доп. Ярмоленко Ю.О.). 

31) Про перейменування вулиці Верещагіна у Подільському районі 

міста Києва (вулицю Верещагіна на вулицю Леонтія Тарасевича). (від 02.11.2022 

№ 08/231-1476/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25092
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32) Про перейменування вулиці Білгородської у Солом’янському 

районі міста Києва (вулицю Білгородську на вулицю Миколи Куліша). (від 

02.11.2022 № 08/231-1473/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

33) Про перейменування вулиці Боткіна у Солом’янському районі міста 

Києва (вулицю Боткіна на вулицю Миколи Волковича). (від 02.11.2022 № 08/231-

1474/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

34) Про повернення історичної назви вулиці Кудряшова у 

Солом’янському районі міста Києва (історична назва «вулиця Мокра»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1773/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

35) Про повернення історичної назви вулиці Леваневського у 

Солом’янському районі міста Києва (історична назва «вулиця Тетянинська»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1774/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

36) Про перейменування вулиці Полковника Шутова у 

Солом’янському районі міста Києва (вулицю Полковника Шутова на вулицю 

Грушецьку). (від 27.12.2022 № 08/231-1775/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

37) Про повернення історичної назви вулиці Гаврилюка у 

Солом’янському районі міста Києва (історична назва «вулиця Ярова»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1776/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

38) Про перейменування Брест-Литовського шосе у Святошинському 

районі міста Києва (Брест-Литовське шосе на Берестейське шосе). (від 

27.12.2022 № 08/231-1777/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

39) Про перейменування вулиці Олександра Даля у Деснянському 

районі міста Києва (вулицю Олександра Даля на вулицю Лейбніца). (від 

27.12.2022 № 08/231-1778/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

40) Про перейменування вулиці Павла Пестеля у Шевченківському 

районі міста Києва (вулицю Павла Пестеля на вулицю Скомороську). (від 

27.12.2022 № 08/231-1779/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

41) Про перейменування узвозу Герцена у Шевченківському районі 

міста Києва (узвіз Герцена на узвіз Реп’яхів Яр). (від 27.12.2022 № 08/231-

1781/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

42) Про повернення історичної назви вулиці Трудовій у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «вулиця Чмелів Яр»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1782/ПР).  (доп. Бондаренко В.В.). 

43) Про повернення історичної назви площі Перемоги у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «площа Галицька»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1783/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

44) Про повернення історичної назви вулиці Петрівській у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «вулиця Вознесенський 

ЯР»). (від 27.12.2022 № 08/231-1784/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

45) Про повернення історичної назви вулиці Маршала Рибалка у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «вулиця 

Ростиславська»). (від 27.12.2022 № 08/231-1785/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

46) Про повернення історичної назви вулиці Василя Дончука у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «вулиця Пилипівська»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1786/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25087
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25087
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25087
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25400
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25417


5 

 

47) Про повернення історичної назви вулиці Тропініна у 

Шевченківському районі міста Києва (історична назва «вулиця 

Якубенківська»). (від 27.12.2022 № 08/231-1787/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

48) Про перейменування вулиці Багговутівської у Шевченківському 

районі міста Києва (вулицю Багговутівську на вулицю Загорівська). (від 

27.12.2022 № 08/231-1788/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

49) Про повернення історичної назви проспекту Перемоги у 

Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах міста Києва 

(історична назва «проспект Берестейський»). (від 27.12.2022 № 08/231-

1790/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

50) Про перейменування провулку Брест-Литовського у 

Шевченківському районі міста Києва (провулок Брест-Литовський на провулок 

Берестейський). (від 27.12.2022 № 08/231-1791/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

51) Про повернення історичної назви вулиці Адмірала Ушакова у 

Голосіївському районі міста Києва (історична назва «вулиця Багринова»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1793/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

52) Про повернення історичної назви вулиці Олега Кошового у 

Голосіївському районі міста Києва (історична назва «вулиця Горяна»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1794/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

53) Про повернення історичної назви вулиці Полковника Затєвахіна у 

Голосіївському районі міста Києва (історична назва «вулиця Пустинська»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1795/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

54) Про повернення історичної назви провулку Бурмистенка у 

Голосіївському районі міста Києва (історична назва «провулок «Бабієнків»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1796/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

55) Про повернення історичної назви вулиці Полковника Потєхіна у 

Голосіївському районі міста Києва (історична назва «вулиця Виставкова»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1797/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

56) Про повернення історичної назви провулку Попова в Оболонському 

районі міста Києва (історична назва «провулок Червиновський»). (від 

27.12.2022 №08/231-1798/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

57) Про повернення історичної назви провулку Мічуріна у 

Печерському районі міста Києва (історична назва «провулок Болсуновський»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1799/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

58) Про повернення історичної назви вулиці Немировича-Данченка у 

Печерському районі міста Києва (історична назва «вулиця Мала Шияновська»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1800/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

59) Про повернення історичної назви вулиці Мічуріна у Печерському 

районі міста Києва (історична назва «вулиця Ломаківська»). (від 27.12.2022 № 

08/231-1801/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

60) Про повернення історичної назви вулиці Григорія Царика у 

Печерському районі міста Києва (історична назва «провулок Іподромний»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1802/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25406


6 

 

61) Про повернення історичної назви провулку Красноводському у 

Подільському районі міста Києва (історична назва «провулок Голубиний»). (від 

27.12.2022 № 08/231-1803/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

62) Про повернення історичної назви вулиці Олексія Терьохіна у 

Подільському районі міста Києва (історична назва «вулиця Троїцько-

Кирилівська»). (від 27.12.2022 № 08/231-1804/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

63) Про повернення історичної назви провулку Академіка Зелінського 

у Подільському районі міста Києва (історична назва «провулок Покровський»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1805/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

64) Про повернення історичної назви вулиці Григорія Андрющенка у 

Шевченківському районі міста Києва. (історична назва «вулиця Казармена»). 

(від 27.12.2022 № 08/231-1792/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

65) Про зміну типу та найменування комунального навчального 

закладу «Навчально-виховний комплекс «Струмочок» міста Києва (дошкільний 

навчальний заклад – школа І ступеня)». (від 13.10.2022 № 08/231-1394/ПР). 

(доп. Фіданян О.Г.). (доп. Фіданян О.Г.). 

66) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти 

Дніпровського району м. Києва. (від 13.10.2022 № 08/231-1393/ПР). (доп. 

Фіданян О.Г.). (доп. Фіданян О.Г.). 

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

комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до 

сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

(від 24.10.2022 № 08/231-1414/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

68) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 

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

господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ» та деякі питання щодо розміщення тимчасових 

споруд. (від 17.06.2022 № 08/231-747/ПР). (Друге читання). (доп. Вітренко 

А.О.). (Повторно).  

69) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 липня 

2016 року № 786/786 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 

сектора економіки в місті Києві» (зі змінами і доповненнями, внесеними 

рішенням Київської міської ради від 27 лютого 2020 року № 143/8313). (від 

29.11.2022 № 08/231-1611/ПР). (доп. Порайко А.М.).  

70) Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва гуртожитку ПрАТ «РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА» та внесення 

змін у додаток до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року            

№ 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва». (від 

22.09.2022 № 08/231-1321/ПР). (доп. Товмасян В.Р.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25408
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25408
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25408
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25426/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25426/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25426/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480572775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480572775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480572775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480572775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2031760902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2031760902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2031760902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24931
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71) Про реорганізацію комунального підприємства «Школяр» 

Шевченківського району м. Києва». (від 10.11.2022 № 08/231-1521/ПР). (доп. 

Поповець О.С.). 

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

24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м. Києва». (від 06.12.2022 № 08/231-1666/ПР). (доп. Федоренко 

Я.Ю.). 

73) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування 

між вул. Ґалаґанівською та вул. Кулібіна у Святошинському районі міста Києва 

(201671354). (від 12.09.2022 № 08/231-1286/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич 

П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

74) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМТЕХСЕРВІС-ГРУП» земельної ділянки в оренду 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. 

Каховській, 71 у Дніпровському районі міста Києва (546839307). (від 19.12.2022 

№ 08/231-1740/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов 

О.В.) 

75) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЮВЕКСХАУС» земельної ділянки в оренду для 

культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

на Оболонській набережній, 18 у Оболонському районі міста Києва 

(384425269). (від 01.12.2022 № 08/231-1623/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич 

П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

76) 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. Трояндовій, поряд з будинками 32, 31, 33 у Солом’янському районі міста 

Києва (431019947). (від 13.10.2022 № 08/231-1398/ПР). (доп. Терентьєв М.О., 

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

77) 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. Крейсера «Аврори» (вул. Дмитра Луценка) у Солом’янському районі міста 

Києва (404015684). (від 13.10.2022 № 08/231-1397/ПР).  (доп. Терентьєв М.О., 

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

78) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25368
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25243
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25243
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25243
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25243
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25243
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24597
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постійне користування для будівництва і обслуговування будівель закладів 

освіти на вул. Березняківській, 26-а у Дніпровському районі міста Києва 

(713398018). (від 15.08.2022 № 08/231-996/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич 

П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

79) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (парку) на 

Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі 

міста Києва (239180044). (від 02.09.2022 № 08/231-1225/ПР). (доп. Терентьєв 

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

80) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі бойлерної 

на просп. Перемоги, 116/1 у Святошинському районі міста Києва (408417976). 

(від 29.09.2022 № 08/231-1348/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих 

В.М., Свистунов О.В.) 

81) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Андрея Шептицького Митрополита, 5А у 

Дніпровському районі міста Києва (539541095). (Від 30.09.2022 № 08/231-

1352/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

82) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на вул. Корольова Академіка, 10 у 

Святошинському районі міста Києва (706000417). (від 29.09.2022 № 08/231-

1350/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

83) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Драйзера Теодора, 26 у Деснянському районі міста 

Києва (314112653). (від 24.06.2020 № 08/231-1620/ПР). (доп. Терентьєв М.О., 

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

84) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

павільйону 2П1 на вул. Вербовій, 23а у Оболонському районі міста Києва 
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(314131948). (від 29.09.2022 № 08/231-1349/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич 

П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

85) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування будівель і споруд каналізаційної 

насосної станції «Березняки» на вул. Березняківській, 1 у Дніпровському районі 

міста Києва (658613902). (від 23.09.2022 № 08/231-1327/ПР). (доп. Терентьєв 

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

86) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування стадіону спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням 

іноземної мови на вул. Княжий Затон, 9 у Дарницькому районі міста Києва 

(619833920). (від 25.08.2022 № 08/231-1167/ПР). (доп. Терентьєв М.О., Оленич 

П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.) 

87) Про безоплатну передачу Туріну Ігорю Юхимовичу, Туріну 

Володимиру Юхимовичу земельної ділянки, яка розташована по вул. Федора 

Максименка, 34 в м. Києві загальною площею 0,2768 га, за нормами ст. 121 ЗК 

України, з цільовим призначенням для ведення садівництва, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, для будівництва індивідуального гаражу, 

з урахуванням ідеальних частин останніх в домоволодінні № 34 по вул. 

Червонофлотській (теперішня назва – вул. Федора Максименка) в м. Києві 

(675813877). (На виконання постанови Шевченківського районного суду м. 

Києва від 27 червня 2012 року у справі № 2610/3926/2012). (Від 02.06.2022 № 

08/231-683/ПР). (доп. Пелих В.М.). 

88) Про передачу громадянам Меньшикову Олександру 

Миколайовичу, Меньшиковій Наталії Юріївні, Меньшиковій Анастасії 

Олександрівні, Суваловій Олені Андріївні, Гаращенко Олександрі Андріївні, 

Хіжазі Махмуду О.С., Гаврилішиній Парасці Миколаївні, Гасановій Антоніні 

Керимівні у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на просп. Броварському, 

9-в у Дніпровському районі міста Києва (603412914). (На виконання рішення 

Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.06.2013 у справі № 

826/4348/13-а). (Від 13.09.2021 № 08/231-3354/ПР). (доп. Пелих В.М.). 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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