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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
II СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 04 березня 2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 04 березня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про зміну найменування Спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів 

№ 8 Шевченківського району м. Києва на Спеціальну школу № 8 

Шевченківського району м. Києва. (Від 14.12.2020 № 08/231-122/ПР). (Доп. 

Гаряга О.О.). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 № 464/6515 «Про затвердження міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки». (Від 14.09.2020 № 08/231-

2285/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 травня 

2015 року № 584/1448 «Про припинення Міського лікувально-

консультативного центру шляхом приєднання до Київської міської 

наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія». (Від 23.11.2020 № 08/231-

2928/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18872
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4) Про скасування як таких, що нереалізовані, деяких рішень 

Київської міської ради. (Від 14.09.2020 № 08/231-2283/ПР). (Доп. Гінзбург 

В.Г.). 

5) Про зміну типу та найменування спеціального загальноосвітнього 

дитячого будинку «Малятко» для дітей дошкільного та шкільного віку м. 

Києва. (Від 16.10.2020 № 08/231-2579/ПР). (Доп. Смирнов В.В.). 

6) Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. (Від 08.02.2021 № 08/231-632/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН». (Від 25.11.2020 № 

08/231-3000/ПР). (Доп. Осипов В.О.). 

2) Про деякі питання використання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 02.03.2020 № 

08/231-551/ПР). (Доп. Непоп В.І.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання Управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

обслуговування закладу загальної середньої освіти № 22 на просп. Відрадному, 

36-А у Солом’янському районі міста Києва (К-36531). (Від 31.03.2020 № 

08/231-814/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації скверу між вул. 

Польовою та вул. Залізничною у Солом’янському районі міста Києва 

(300171161). (Від 09.09.2019 № 08/231-2756/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність у 

Деснянському районі міста Києва (614860175). (Від 28.01.2020 № 08/231-

216/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1530970739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1530970739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1530970739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18523
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18523
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18523
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-673754349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-673754349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-673754349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-673754349
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3.3. Про надання згоди на передачу права власності на земельну 

ділянку: 

 

1) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Радистів, 129 у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва (552727619). (Від 13.10.2020 № 

08/231-2572/ПР). 

2) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Радистів, 100 у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва (669422702). (Від 13.10.2020 № 

08/231-2573/ПР). 

3) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 3-му Садовому, 6 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (437274876). (Від 

19.10.2020 № 08/231-2635/ПР). 

 

3.4. Про припинення права користування земельною ділянкою: 

 

1) Про припинення права користування земельною ділянкою 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» від станції «Либідська» 

до станції «Виставковий центр» у Голосіївському районі міста Києва 

(624703850). (Від 29.07.2020 № 08/231-1866/ПР). 

 

3.5. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АЛЬФАГРАФІК УКРАЇНА» для обслуговування та 

експлуатації одноповерхового нежилого приміщення (магазину по продажу 

продовольчих товарів) на вул. Шутова Полковника, 6 у Солом’янському районі 

м. Києва (371177086). (Від 21.01.2021 № 08/231-478/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки на вул. Миру, 17 у Святошинському 

районі м. Києва публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий 

центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для обслуговування та 

ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 

об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування 

існуючих будівель і споруд (411498299). (Від 13.10.2020 № 08/231-2575/ПР). 

 

3.6. Надання/передача: 

 

1) Про надання Технічному ліцею Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва в постійне 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17752
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користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального корпусу на вул. Адама Міцкевича, 7 у Солом’янському районі 

міста Києва (615744174). (Від 16.07.2020 № 08/231-1808/ПР). 

2) Про надання Технічному ліцею Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва в постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд навчального закладу на вул. Уманській, 33 у Солом’янському районі 

міста Києва (241339144). (Від 16.07.2020 № 08/231-1809/ПР). 

3) Про надання вищому навчальному закладу «Київський медичний 

коледж ім. П.І. Гаврося» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд коледжу на вул. Академіка 

Білецького, 16 у Солом’янському районі міста Києва (Д-1973). (Від 29.03.2019 

№ 08/231-1376/ПР). 

4) Про надання в постійне користування земельної ділянки Центру 

навчання плаванню Деснянського району м. Києва для експлуатації та 

обслуговування будівлі Центру навчання плаванню Деснянського району м. 

Києва на вул. Миколи Закревського, 67а у Деснянському районі м. Києва (Д-

9431). (Від 16.05.2019 № 08/231-1873/ПР). 

5) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню праці та соціального захисту населення Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі з закладами соціальної допомоги на Харківському 

шосе, 176-г у Дарницькому районі міста Києва (Д-9061). (Від 06.06.2019 № 

08/231-1975/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції адмінкорпусу та майнового комплексу під торговельно-офісний 

центр з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі міста Києва (517443245). (Від 

16.07.2020 № 08/231-1775/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНЬ-НІЧ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Івана Миколайчука, 

15/17 у Дніпровському районі міста Києва (619173988). (Від 05.11.2020 № 

08/231-2751/ПР). 

8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛБІЗНЕСІНВЕСТ» в оренду земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (для 

обслуговування та експлуатації пункту передпродажної сервісної підготовки та 

продажу легкових автомобілів) на вул. Володимира Брожка, 21-А у 

Голосiївському районі міста Києва (314401626). (Від 19.12.2019 № 08/231-

3936/ПР). 

9) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«СУПЕРМАШ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-413908232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8720
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адміністративного будинку на вул. Михайла Максимовича, 2 (літ. Е) у 

Голосіївському районі м. Києва (Д-2445). (Від 26.12.2017 № 08/231-3280/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«БАГРАТІОН ЛТД» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування торговельного павільйону на просп. Голосіївському, 17 у 

Голосіївському районі міста Києва (557144545). (Від 01.09.2020 № 08/231-

2195/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВГО ГРУП» в оренду земельної ділянки для 

організації будівництва на вул. Короленківській, 4 у Голосіївському районі 

міста Києва (344486328). (Від 15.09.2020 № 08/231-2335/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МРІЯ» в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного 

павільйону на вул. Івана Федорова, 29 у Голосіївському районі міста Києва 

(561544153). (Від 22.06.2020 № 08/231-1581/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежилої будівлі - виробничого цеху на вул. Червоноткацькій, 

94 у Деснянському районі міста Києва (243539426). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2893/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель цілісного майнового комплексу на вул. 

Червоноткацькій, 69 у Деснянському районі міста Києва (364387662). (Від 

30.10.2020 № 08/231-2696/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНКОРН» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежилих будівель (адміністративно-побутового 

та складського корпусів) на просп. Степана Бандери, 28-а (літери А, В) в 

Оболонському районі міста Києва (554339653). (Від 24.12.2020 № 08/231-

214/ПР). 

16) Про передачу громадянину Дралову Сергію Івановичу в оренду 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації станції технічного 

обслуговування та допоміжних споруд на вул. Тепловозній, 1 у Дарницькому 

районі міста Києва (761394278). (Від 18.06.2020 № 08/231-1541/ПР). 

17) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВПАССЕРВІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі автостанції та території для надання автостанційних 

послуг на площі Тараса Шевченка, 2 у Подільському районі міста Києва 

(623523922). (Від 13.08.2020 № 08/231-2034/ПР). 

18) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18214
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18214
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18214
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18214
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
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ділянки у постійне користування для будівництва комплексу житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними 

автостоянками на вул. Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва 

(606044440). (Від 07.09.2020 № 08/231-2249/ПР). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену 

Михайловичу в оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському районі міста Києва (454445601). 

(Від 06.05.2020 № 08/231-1214/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ» 

земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з об’єктами громадського призначення та підземними 

паркінгами на вул. Джона Маккейна, 5 у Печерському районі міста Києва 

(760876393). (Від 22.06.2020 № 08/231-1584/ПР). 

21) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВПАССЕРВІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі автостанції та території для надання автостанційних 

послуг на просп. Юрія Гагаріна, 1 у Деснянському районі міста Києва 

(393925109). (Від 13.08.2020 № 08/231-2035/ПР). 

22) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВПАССЕРВІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі автостанції та території для надання автостанційних 

послуг на просп. Науки, 1/2 у Голосіївському районі міста Києва (454397028). 

(Від 13.08.2020 № 08/231-2036/ПР). 

23) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВПАССЕРВІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі автостанції та території для надання автостанційних 

послуг на просп. Перемоги, 142 у Святошинському районі міста Києва 

(383905491). (Від 13.08.2020 № 08/231-2044/ПР). 

24) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЕЛІТ-ПРАЙМ» у постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Антоновича, 8-Б у 

Голосіївському районі міста Києва (Д-7379). (Від  17.04.2019 № 08/231-

1529/ПР). 

25) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ВОГНИК» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі кафе на вул. Парково-Сирецькій, 4б у Шевченківському 

районі м. Києва (496390600). (Від 25.03.2020 № 08/231-734/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄС-ЦЕНТР» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і господарських 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-879036618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17968
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11396
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17486
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будівель на вул. Данила Щербаківського, 45-А у Шевченківському районі міста 

Києва (414435021). (Від 22.06.2020 № 08/231-1585/ПР). 

27) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на Чапаєвському 

шосе, 98 у Голосіївському районі міста Києва (А-22005). (Від 14.03.2019 № 

08/231-1259/ПР). 

 

3.7. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянкою Іщенко Ольгою Геннадіївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 31 в 

Оболонському районі міста Києва (492439717). (Від 12.06.2020 № 08/231-

1473/ПР). (Повторно). 

2) Про приватизацію громадянином Іщенком Олегом Віталійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 71 в 

Оболонському районі міста Києва (418289573). (Від 12.06.2020 № 08/231-

1469/ПР). (Повторно). 

3) Про приватизацію громадянину Мельнику Юрію Володимировичу 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Славгородському, 12/2 у 

Дарницькому районі міста Києва (362886865). (Від 03.09.2020 № 08/231-

2245/ПР). 

4) Про приватизацію громадянкою Сопілко Іриною Миколаївною 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Академіка Кащенка, 41 у Голосіївському районі міста Києва 

(709955285). (Від 16.06.2020 № 08/231-1485/ПР). 

 

3.8. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Лобарєвій Ганні Юріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на перетині вул. Єнісейської та вул. Іртиської 

у Голосіївському районі міста Києва (372798992). (Від 03.12.2020 № 08/231-

25/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу громадянці Найденовій Людмилі Василівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вірменській, 32 у 

Дарницькому районі міста Києва (789886270). (Від 20.07.2020 № 08/231-

1820/ПР). 

3) Про передачу громадянці Майбороді Ніні Іванівні, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14702
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колективного садівництва на вул. Медовій, 161 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25833). (Від 02.05.2019 № 08/231-1606/ПР). 

4) Про передачу громадянину Бондуру Богдану Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 41 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24140). (Від 08.11.2018 № 08/231-3933/ПР).  

5) Про передачу громадянці Мороз Оксані Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Йова Борецького, 10 у Печерському 

районі міста Києва (636102846). (Від 03.02.2020 № 08/231-277/ПР). (Повторно). 

6) Про передачу громадянину Єпішеву Олегу Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 64-Б у 

Солом’янському районі міста Києва (419277244). (Від 22.06.2020 № 08/231-

1579/ПР). 

7) Про передачу громадянину Єпішеву Ігорю Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 64-А у 

Солом’янському районі міста Києва (506427424). (Від 22.06.2020 № 08/231-

1574/ПР).  

8) Про передачу громадянці Заблоцькій Ксенії Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 30 в Оболонському районі 

міста Києва (А-23332). (Від 17.01.2019 № 08/231-340/ПР). 

9) Про передачу громадянці Скрипник Ірині Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новій, 22-а у Солом’янському районі 

міста Києва (А-23321). (Від 07.02.2019 № 08/231-723/ПР). 

 

3.9. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26 

жовтня 2012 року № 79-6-00874, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФ-ІНВЕСТГРОУП» 

(685664726). (Від 14.11.2019 № 08/231-3324/ПР).  

2) Про внесення змін до договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди від 21 серпня 1998 

року № 76-5-00025 (491470699). (Від 30.10.2020 № 08/231-2695/ПР). 

3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10 

січня 2011 року № 63-6-00601, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» (438472028). (Від 

28.05.2020 № 08/231-1315/ПР). 

4) Про внесення змін до договору оренди від 29 лютого 2008 року № 

79-6-00597 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18150
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товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕПАТ» (531940429). (Від 

03.09.2020 № 08/231-2246/ПР). 

 

3.10. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про укладення на новий строк між Київською міською радою та 

приватним акціонерним товариством «Агрофірма «ТРОЯНДА» договору 

оренди земельної ділянки від 06 грудня 2005 року № 85-6-00234 (зі змінами) 

(501305281). (Від 21.01.2021 № 08/231-479/ПР). 

2) Про поновлення приватному акціонерному товариству «АТП 

«АТЛАНТ» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд та влаштування стоянки автотранспортного 

підприємства на вулиці Пирогівський шлях, 167-а у Голосіївському районі 

міста Києва (360547730). (Від 18.10.2019 № 08/231-3161/ПР). 

3)   Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «ДЖЕРЕЛО НАДІЙ» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у 

Подільському районі та внесення змін до нього (499053739). (Від 09.12.2019 № 

08/231-3749/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будспецсервіс» договору оренди земельної ділянки на вул. Професора 

Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. 

Києва від 16 вересня 2005 року № 82-6-00315 (зі змінами) та внесення змін до 

нього (518705919). (Від 03.09.2020 № 08/231-2242/ПР). 

5) Про укладання на новий строк між Київською міською радою та 

приватним акціонерним товариством «РБУ-56» договору оренди земельної 

ділянки від 11 квітня 2006 року № 78-6-00348 (522205417). (Від 12.02.2021 № 

08/231-763/ПР). 

 

 

 

 

4. Різне: 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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