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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VI сесії                               

Київської міської ради                                          

VІІІ скликання 04.10.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 04.10.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації 

престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання. (Від 

05.07.2018 № 08/231-2184/ПР). (Доп. Крикунов Ю.В.). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 

2018 року № 814/4878 «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів». (Від 

10.09.2018 № 08/231-2761/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

3) Про затвердження Порядку ревіталізації дошкільних навчальних 

закладів і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Києва. (Від 18.05.2018 № 08/231-1687/ПР). (Доп. Вахель Ю.В., 

Сторожук В.П.). 

4) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до Закону України «Про столицю України-місто-герой 

Київ». (Від 30.01.2018 № 08/231-267/ПР). (Доп. Сторожук В.П.).  
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5) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 

2013 року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві багатофункціональної 

електронної картки «Картка киянина».(Від 28.08.2018 № 08/231-2555/ПР). (Доп. 

Артеменко С.В.). 

6) Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання в 

належному стані Державного Прапору України на території міста Києва. (Від 

05.06.2018 № 08/231-1946/ПР). (Доп. Артеменко С.В.). 

7) Про проведення інвентаризації ґрунтових доріг міста Києва. (Від 

17.05.2018 № 08/231-1655/ПР). (Доп. Борозенець М.І.). 

8) Про впорядкування процедури погодження переліку ремонтних 

робіт в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 15.11.2017 № 08/231-

2728/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). (Друге читання).  

9) Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської 

міської ради з питань перевірки законності набуття права користування, 

розпорядження, володіння земельними ділянками, здійснення будівельних 

робіт, а також реєстрації права власності на нерухоме майно навколо 

Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. (Від 

27.04.2018 № 08/231-1447/ПР). (Доп. Москаль Д.Д.). 

10) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів». (Від 05.06.2018 № 08/231-1950/ПР). (Доп. 

Бродський О.Я.). 

11) Про припинення комунального підприємства «Печерськсервіс» 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Світоч» м. Києва. (Від 

31.07.2018 № 08/231-2470/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

12) Про запровадження електронного врядування (e-governance) у сфері 

оренди комунального майна міста Києва. (Від 31.05.2018 № 08/231-1894/ПР). 

(Доп. Антонєнко Л.В., Гусовський С.М.).  

13) Про припинення інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 

17.04.2013 року «Про будівництво об’єкта багатофункціонального призначення 

та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою 

будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на 

Поштовій площі у Подільському районі». (Від 25.06.2018 № 08/231-2129/ПР). 

(Доп. Гусовський С.М., Омельченко О.О., Бондаренко В.Д.). 

14) Про викуп земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 26-г, яка 

перебуває у власності фізичної особи, для суспільних потреб. (Від 27.03.2018 № 

08/231-986/ПР). (Доп. Банас Д.М.). 

 

2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.): 

 

1) Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на 

конкурсних засадах. (Від 10.04.2018 № 08/231-1181/ПР).  
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2) Про безоплатну передачу майна на вулиці Білицькій, 13-А з 

комунальної власності територіальної громади міста Києва у державну 

власність. (Від 12.06.2018 № 08/231-2016/ПР). 

3) Про питання приватизації комунального майна територіальної 

громади міста Києва, що належить до об’єктів малої приватизації. (Від 

17.07.2018 № 08/231-2269/ПР).   

4) Про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах. (Школа I-III ступенів № 134 імені Ю.О. Гагаріна, 

Печерський узвіз, 13, Печерський район). (Від 23.02.2018 № 08/231-674/ПР). 

5) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«Спілка інвалідів «Віра в святу надію», вулиця М. Бойчука, 16, Печерський 

район). (Від 02.03.2018 № 08/231-743/ПР). 

6) Про демонтаж та списання основного засобу, який належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 16.04.2018 № 

08/231-1236/ПР). 

7) Про надання дозволу Київській міській наркологічній клінічній 

лікарні «Соціотерапія» на списання шляхом продажу транспортних засобів. 

(Від 06.04.2018 № 08/231-1179/ПР).  

8) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«Життя після війни», вул. Пушкінська, 9 літ. А, Шевченківський район). (Від 

06.12.2017 № 08/231-3079/ПР). 

9) Про надання дозволу комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на списання шляхом 

продажу транспортних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. (Від 18.05.2018 № 08/231-1691/ПР). 

10) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Члени 

НСХУ Авраменко Олеся Олександрівна, Яворський Владислав Юрійович, 

Андріївський узвіз, 34-в, Подільський район). (Від 13.12.2017 № 08/231-

3177/ПР). 

11) Про надання дозволу на знесення та списання основного засобу, 

який належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

(Від 02.04.2018 № 08/231-1084/ПР). 

12) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Член 

НСХ України Ковтун Сергій Іванович, Андріївський узвіз, 36, літ. А, 

Подільський район). (Від 27.02.2018 № 08/231-685/ПР). 

13) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ТОВ «Традиція-Елегант», Лятошинського, 24, літ. А, Голосіївський 

район). (Від 13.04.2018 № 08/231-1232/ПР). 

14) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 
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приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО, вул. Гарматна, 31, літ. А, 

Солом’янський район). (Від 26.04.2018 № 08/231-1409/ПР). 

15) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

Всеукраїнська організація «Довічне право інваліда, ветерана, учасника бойових 

дій», вул. О. Довженка, 2, Шевченківський район). (Від 19.12.2017 № 08/231-

3217/ПР). 

16) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Член 

НСХУ Бенуа Ольга В’ячеславівна, вул. Іоанна Павла ІІ, 16, Печерський район). 

(Від 14.03.2018 № 08/231-878/ПР). 

17) Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди. 

(ТОВ «НАШЕ ТЕПЛО», Братиславська, 3 ЛІТ. «Тт», Деснянський район). (Від 

08.12.2017 № 08/231-3117/ПР). 

18) Про надання дозволу Дитячому спеціалізованому санаторію 

«Озерний» Територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у 

місті Києві на списання основних засобів. (Від 02.04.2018 № 08/231-1086/ПР). 

19) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ТОВ «ЦЕНТР ДИТЯЧОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО 

ПЛАВАННЯ», вул. Курчатова Академіка, 18-А, Деснянський район). (Від 

21.11.2017 № 08/231-2872/ПР). 

20) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ГО «СПОРТИВНИЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КЛУБ «РЕВЕРАНС», вул. 

Івана Миколайчука, 9-А, Дніпровський район). (Від 01.06.2018 № 08/231-

1910/ПР). 

21) Про надання дозволу Територіальному медичному об’єднанню 

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві на знесення та списання будівель. (Від 07.03.2018 

№ 08/231-807/ПР). 

22) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Член 

НСХУ Рибченко О.Г., вул. Бульварно-Кудрявська, 45, літ. А, Шевченківський 

район). (Від 23.05.2018 № 08/231-1766/ПР). 

23) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва 

(Громадська спілка «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦЯ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНІСТАНУ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ», вул. Болбочана 

Петра, 1, літ. А, Печерський район). (Від 21.11.2017 № 08/231-2808/ПР). 
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Бочевар Діані Артурівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Калиновий Ріг, 11 в Оболонському 

районі м. Києва (А-22973). (Від 27.07.2017 № 08/231-1708/ПР). 

2) Про передачу громадянці Сірій Інні Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 6 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22848). (Від 04.09.2017 № 08/231-1960/ПР). 

3) Про передачу громадянину Гончарову Павлу Григоровичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Промисловій, 17-а у Дарницькому районі м. Києва (А-16602). (Від 

18.01.2017 № 08/231-225/ПР). (Повторно). 

4) Про передачу громадянці Харченко Тетяні Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 27 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-8343). (Від 23.01.2018 № 08/231-147/ПР). 

5) Про передачу громадянці Венгловській Ірині Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 88-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23234). (Від 13.12.2017 № 08/231-3170/ПР). 

6) Про передачу громадянину Баулі Олександру Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 29 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-23665). (Від 05.10.2017 № 08/231-2445/ПР). 

7) Про передачу громадянину Удоду Роману Олеговичу, члену 

садівницького товариства «Будівельник-1» Дарницького районі м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 70-ій Садовій, 

діл. 109 у Дарницькому районі м. Києва (А-18631). (Від 08.02.2016 № 08/231-

754/ПР). 

8) Про передачу громадянину Ісакову Павлу Васильовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 231-в у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23168). (Від 27.11.2017 № 08/231-2893/ПР). 

9) Про передачу громадянці Петровській Олександрі Іванівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 216 у Солом’янському районі м. Києва (А-23270). 

(Від 09.01.2018 № 08/231-23/ПР). 

10) Про передачу громадянці Гавран Тересі Степанівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 
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Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 219 у Солом’янському районі м. Києва (А-23062). 

(Від 09.01.2018 № 08/231-24/ПР). 

11) Про передачу громадянці Сердюк Олександрі Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

індивідуального гаража на вул. Радистів, 54 (гараж № 244) у Деснянському 

районі м. Києва (А-23974). (Від 13.12.2017 № 08/231-3171/ПР). 

12) Про передачу громадянину Сердюку Антону Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

індивідуального гаража на вул. Радистів, 54 (гараж № 244а) у Деснянському 

районі м. Києва (А-23975). (Від 11.12.2017 № 08/231-3133/ПР). 

13) Про передачу громадянину Сафошину Сергію Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 5 в Оболонському районі 

м. Києва (А-23290). (Від 05.09.2017 № 08/231-1988/ПР). 

14) Про передачу громадянці Феофіловій Ларисі Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 2 в 

Оболонському районі м. Києва (А-22878). (Від 04.09.2017 № 08/231-1955/ПР). 

15) Про передачу громадянці Хамайдулі Аллі Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Богатирському, 14 в Оболонському 

районі м. Києва (А-23006). (Від 12.06.2017 № 08/231-1462/ПР). 

16) Про передачу громадянці Нікішиній Людмилі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 12 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22454). (Від 21.03.2017 № 08/231-764/ПР). (Повторно). 

17) Про передачу громадянці Курочко Оксані Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 10 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22607) (Від 02.08.25017 № 08/231-1777/ПР).  (Повторно). 

18) Про передачу громадянину Слівінському Володимиру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Луківському, 3 в 

Оболонському районі м. Києва (А-22865). (Від 31.07.2017 № 08/231-1733/ПР). 

(Повторно). 

19) Про передачу громадянину Хиргію Дмитру Владиславовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 20 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23004). (Від 12.06.2017 № 08/231-1460/ПР). 

(Повторно). 

20) Про передачу громадянину Пішіну Олексію Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Калиновий Ріг, 23 в Оболонському 

районі м. Києва (А-23045). (Від 13.06.2017 № 08/231-1472/ПР). (Повторно). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8637
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8637
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8637
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8637
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7784
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7784
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7784
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7784
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
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21) Про передачу громадянину Караульному Олександру Олексійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 26 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22266). (Від 05.10.2017 № 08/231-2439/ПР).  

(Повторно). 

22) Про передачу громадянину Бєлецькому В’ячеславу Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Леся Танюка, 45 у 

Деснянському районі м. Києва (А-24362). (Від 24.07.2018 № 08/231-2397/ПР). 

 

3.2. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію Олексійовичу на 

вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33578). 

(Від 15.05.2018 № 08/231-1594/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Войцехівському Олександру 

Володимировичу у пров. Садовому, 2 у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-31800). (Від 04.12.2017 № 08/231-

3051/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Гулаку Михайлу Вікторовичу 5-ий 

провулок Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31063). 

(Від 19.09.2017 № 08/231-2172/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Зозулі Діані Володимирівні на вул. 

Стадіонній, 12а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31537). 

(Від 04.12.2017 № 08/231-3046/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Соболєву Дмитру Віталійовичу на 

вул. Сім’ї Кульженків, 1 в Оболонському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаража (К-29824). (Від 12.05.2017 № 08/231-1252/ПР).  

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Шевченку Денису Аркадійовичу в 

межах мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32035). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3193/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бондаренко Надії Павлівні у пров. 

Московському, 5г у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11022
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11022
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11022
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11022
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7799
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7799
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7799
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7799
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7799
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7137
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7137
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7137
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7137
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7137
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8068
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8068
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8068
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30520). 

(Від 04.10.2017 № 08/231-2418/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Макаренко Олені Володимирівні на 

вул. Київській, 22 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (К-30330). 

(Від 16.11.2017 № 08/231-2738/ПР). (Повторно). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Баулі Леоніду Григоровичу на вул. 

Вітавській, 26 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31390). 

(Від 11.12.2017 № 08/231-3152/ПР). (Повторно). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Караульній Інні Михайлівні на вул. 

Цілинній, 44з у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31566). 

(Від 07.12.2017 № 08/231-3102/ПР). (Повторно). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам Маковецькій Людмилі Вікторівні та 

Гладченко Лідії Вікторівні на вул. Корчуватській, 1/48б у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31901). (Від  08.02.2018 № 08/231-507/ПР). 

(Повторно). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Борзді Раїсі Володимирівні у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-24531). (Від 17.04.2018 № 08/231-

1268/ПР). (Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельних ділянок громадянці Діденко Ларисі 

Михайлівні для експлуатації та обслуговування торговельно-адміністративного 

будинку на вул. Тургенєвській, 55-а у Шевченківському районі м. Києва (Є-

1493). (Від 12.04.2018 № 08/231-1231/ПР).  

2) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1495). 

(Від 04.06.2018 № 08/231-1925/ПР). (Повторно). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1461). (Від 09.11.2017 № 08/231-

2702/ПР). (Повторно). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що  підлягає продажу (Є-1473). (Від 21.12.2017 № 08/231-

3236/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8068
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8068
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
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3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення релігійній організації «УКРАЇНСЬКА 

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ СОЮЗУ ВІЛЬНИХ ЦЕРКОВ 

ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ УКРАЇНИ» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування навчально-оздоровчого закладу та 

благоустрою прилеглої території на вул. Квітки Цісик, 57 в Оболонському 

районі м. Києва та внесення змін до нього (А-24251). (Від 04.12.2017 № 08/231-

3063/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті 

України» договору оренди земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування господарських споруд та павільйону на площі Вокзальній, 2-а 

та площі Вокзальній, 3 у Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до 

нього (А-24577). (Від 18.04.2018 № 08/231-1310/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "БПК" 

договору оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

будівель виробничої бази на  вул. Радистів, 64 (літери З, И, Е, Ж, VІІ) у 

Деснянському районі  м.  Києва (А-25007). (Від 11.06.2018 № 08/231-2005/ПР).  

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КВАЗАР» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування артезіанської 

свердловини № 5 на вул. Північно-Сирецькій, 49в у Подільському районі м. 

Києва (Д-5720). (Від 18.01.2017 № 08/231-231/ПР). 

2) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КВАЗАР» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування артезіанської 

свердловини № 6 на вул. Тираспольській, 61б у Подільському районі м. Києва 

(Д-5719). (Від 18.01.2017 № 08/231-233/ПР). 

3) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КВАЗАР» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування артезіанської 

свердловини № 7 на вул. Північно-Сирецькій, 49 у Подільському районі м. 

Києва (Д-5710). (Від 18.01.2017 № 08/231-234/ПР). 

4) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Червоноармійська, 17 Б” земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку та прибудинкової території на вул. Великій Васильківській, 17 Б у 

Печерському районі м. Києва (Д-7408). (Від 29.05.2017 № 08/231-1360/ПР). 

(Повторно). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРОС» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі кафе на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському 

районі м. Києва (Д-7196). (Від 23.11.2017 № 08/231-2836/ПР). (Повторно). 

6)   Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для експлуатації та 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5510
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5510
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5510
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5510
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2770
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2770
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2770
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2770
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
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обслуговування будівель і споруд автотранспортного підприємства на вул. 

Механізаторів, 1 у Солом’янському районі м. Києва (А-23529).(Від 27.11.2017 

№ 08/231-2877/ПР). (Повторно). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

комплексу багатофункціонального призначення, готель, офісні будівлі та 

торгівельні приміщення з підземним паркінгом на вул. Механізаторів, 1 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8102). ( Від 23.06.2018 № 08/231-2122/ПР). 

(Повторно). 

8) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» для експлуатації та обслуговування 

автозаправного комплексу на Чапаєвському шосе, 98 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-22005). ( Від 16.08.2016 № 08/231-3454/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ» для реконструкції будівлі під 

торговельно-адміністративний комплекс з подальшими експлуатацією та 

обслуговуванням на вул. Святошинській, 4 літ. Б у Святошинському районі м. 

Києва (А-24488). (Від 23.04.2018 № 08/231-1344/ПР). 

10) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ» для експлуатації та обслуговування 

існуючих будівель на вул. Жилянській, 126/23 у Шевченківському районі м. 

Києва (Д-7965). (Від 05.07.2018 № 08/231-2185/ПР). 

11) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ+» для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Лисенка, 4 (літ. В) у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-8433). (Від 11.06.2018 № 08/231-2002/ПР). 

12) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДД-ЕНЕРГІЯ» для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази на вул. Жмеринській, 2б у Святошинському районі м. Києва 

(А-24896). (Від 05.04.2018 № 08/231-1151/ПР). 

13) Про передачу земельної ділянки дочірньому підприємству 

«Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» для будівництва, 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури, 

заїзди та виїзди на перетині Кільцевої дороги та вул. Трублаїні у 

Святошинському районі м. Києва  (Д-8458). (Від 13.09.2018 № 08/231-2859/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАТО-ІНВЕСТ» земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового комплексу з об’єктами соціально-

громадського призначення та для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної та транспортної інфраструктури на Залізничному шосе, 47 у 

Печерському районі м. Києва (Д-7255). (Від 05.09.2018 № 08/231-2683/ПР).  

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування торгово-адміністративної будівлі на просп. Степана Бандери, 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10040
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10650
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10650
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10650
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10650
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9811
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9811
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9811
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9811
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11310
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10657
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17/1 в Оболонському районі м. Києва (Д-8078). (Від 11.06.2018 № 08/231-

2009/ПР).  

16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІТАК»  

земельної ділянки для  обслуговування та експлуатації господарських будівель і 

споруд на вул. Червоноткацькій, 44 у Деснянському районі м. Києва (Д-7095). 

(Від 23.01.2018 № 08/231-139/ПР).  

17) Про передачу приватному підприємству «НАФТАГАЗСИСТЕМА» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. 

Оноре де Бальзака, 8-г у Деснянському районі м. Києва (А-24951). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1453/ПР).  

18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ОСКА 1» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. 

Оноре де Бальзака, 16-24 у Деснянському районі м. Києва (А-24950). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1448/ПР).  

19) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТОРГОВИЙ ДІМ «РИБАЛКА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд торгівлі на вул. Центральній, 12-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25010). (Від 13.08.2018 № 08/231-2493/ПР). 

20) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Василя Жуковського, 9 

у Голосіївському районі м. Києва (А-24524). (Від 28.02.2018 № 08/231-708/ПР). 

21) Про надання гімназії № 283 ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району 

міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Костянтина Данькевича, 13 у Деснянському районі м. Києва (А-

24749). (Від 28.02.2018 № 08/231-698/ПР). 

22) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Академіка Курчатова, 8-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24685). (Від 13.03.2018 № 08/231-822/ПР). 

23) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Новопирогівській, 31 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24500). (Від 28.02.2018 № 08/231-712/ПР). 

24) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Мельникова, 51-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-24624). (Від 28.02.2018 № 08/231-722/ПР). 

25) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Мельникова, 39 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-24186). (Від 28.02.2018 № 08/231-725/ПР). 

26) Про передачу земельної ділянки Українському колежу ім. В.О. 

Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа № 272) на вул. Митрополита 

Андрея Шептицького, 5а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10138
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10138
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10138
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10138
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10125
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11103
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11103
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11103
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11103
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9557
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9557
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9557
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9557
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9465
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9465
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9465
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9465
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9470
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9470
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9470
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9470
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9653
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обслуговування колежу (Д-8565). (Від 22.03.2018 № 08/231-921/ПР). 

27) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Вікентія Беретті, 9 у Деснянському районі м. Києва 

(А-24582). (Від 22.03.2018 № 08/231-948/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Олександра Сабурова, 19-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24739). (Від 22.03.2018 № 08/231-939/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Володимира Маяковського, 89-а у Деснянському 

районі м. Києва (А-24701). (Від 22.03.2018 № 08/231-946/ПР). 

30) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Академіка Курчатова, 14-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24798). (Від 22.03.2018 № 08/231-936/ПР). 

31) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Маршала Жукова, 47-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24720). (Від 22.03.2018 № 08/231-931/ПР). 

32) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Олександра Сабурова, 11-б у Деснянському районі 

м. Києва (А-24738). (Від 22.03.2018 № 08/231-933/ПР). 

33) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 86-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24719). (Від 22.03.2018 № 08/231-937/ПР). 

34) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Мілютенка, 10-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24746). (Від 22.03.2018 № 08/231-935/ПР). 

35) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Братиславській, 16-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24745). (Від 22.03.2018 № 08/231-940/ПР). 

36) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 63-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24742). (Від 22.03.2018 № 08/231-938/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 55-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24680). (Від 22.03.2018 № 08/231-942/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9653
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9680
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9680
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9678
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9678
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9678
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9678
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9663
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9669
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9669
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9669
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9669
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9667
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9674
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38) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 250 з 

поглибленим вивченням математики Деснянського району м. Києва земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на просп. 

Володимира Маяковського, 49-б у Деснянському районі м. Києва (А-24811). 

(Від 04.04.2018 № 08/231-1122/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Радистів, 61 у Деснянському районі м. Києва (А-

24682). (Від 29.03.2018 № 08/231-1044/ПР). 

40) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Васильківській, 39 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24876). (Від 04.04.2018 № 08/231-1138/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Лісківській, 8-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24797). (Від 04.04.2018 № 08/231-1131/ПР). 

42) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Коломийському, 9-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24877). (Від 04.04.2018 № 08/231-1134/ПР). 

43) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Павла Тичини, 14в у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24849). (Від 04.04.2018 № 08/231-1141/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 2а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24827). (Від 04.04.2018 № 08/231-1139/ПР). 

45) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 41/2 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24841). (Від 04.04.2018 № 08/231-1136/ПР). 

46) Про надання комунальному закладу «Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 18» Деснянського району міста Києва земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування навчального закладу на вул. Братиславській, 14-

а у Деснянському районі м. Києва (А-24700). (Від 02.04.2018 № 08/231-

1094/ПР). 

47) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Володі Дубініна, 13 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24816). (Від 02.04.2018 № 08/231-1087/ПР). 

48) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9851
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9851
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9851
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9851
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9864
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9864
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9864
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9864
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9867
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9867
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9867
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9867
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9857
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9857
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9857
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9857
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9852
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9852
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9852
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9852
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9849
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9849
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9849
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9849
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9839
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9839
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9839
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9839
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9839
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9832
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9832
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9832
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9832
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9833
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9833
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9833


14 

 

Сільськогосподарському, 2 у Голосіївському районі м. Києва (А-24817). (Від 

02.04.2018 № 08/231-1088/ПР). 

49) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Каштановій, 6 у Деснянському районі м. Києва (А-

24777). (Від 02.04.2018 № 08/231-1095/ПР). 

50) Про надання Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Каштановій, 5-а у Деснянському районі м. Києва (А-

24750). (Від 04.04.2018 № 08/231-1125/ПР). 

51) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Милославській, 23-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24743). (Від 29.03.2018 № 08/231-1046/ПР). 

52) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Будищанській, 7-б у Деснянському районі м. Києва 

(А-24795). (Від 02.04.2018 № 08/231-1096/ПР). 

53) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Лісовому, 24-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24681). (Від 02.04.2018 № 08/231-1091/ПР). 

54) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Маршала Жукова, 33-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24796). (Від 02.04.2018 № 08/231-1092/ПР). 

55) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 207 з 

поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району м. Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на 

просп. Лісовому, 33-а у Деснянському районі м. Києва (А-24699). (Від 

29.03.2018 № 08/231-1048/ПР). 

56) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 300 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на просп. Володимира Маяковського, 93-г у Деснянському районі м. 

Києва (А-24723). (Від 29.03.2018 № 08/231-1047/ПР). 

57) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Набережно-

Корчуватській, 56/66 у Голосіївському районі м. Києва (А-24710). (Від 

02.04.2018 № 08/231-1089/ПР). 

58) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 146 у Голосіївському районі м. Києва (А-24815). (Від 02.04.2018 

№ 08/231-1090/ПР). 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9834
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9834
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9834
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9835
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9835
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59) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Маршала Жукова, 30-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24799). (Від 29.03.2018 № 08/231-1043/ПР). 

60) Про надання cпеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 152 з 

поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на 

вул. Академіка Курчатова, 18/1 у Деснянському районі м. Києва (А-24787). (Від 

02.04.2018 № 08/231-1093/ПР). 

61) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Закревського, 89-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-23634). (Від 04.04.2018 № 08/231-1127/ПР). 

62) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 147 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на просп. Лісовому, 17-в у Деснянському районі м. Києва (А-24722). 

(Від 04.04.2018 № 08/231-1121/ПР). 

63) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд дошкільного навчального закладу № 132 на 

вул. Бориса Гмирі, 3-а у Дарницькому районі м. Києва (Д-7783). (Від 29.03.2018 

№ 08/231-1042/ПР). 

64) Про надання Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Шолом-Алейхема, 15-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24786). (Від 04.04.2018 № 08/231-1123/ПР). 

65) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олени Теліги, 15-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-23970). (Від 25.04.2018 № 08/231-

1401/ПР). 

66) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 73 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24832). (Від 18.04.2018 № 08/231-1303/ПР). 

67) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Амвросія Бучми, 6/1 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24845). (Від 18.04.2018 № 08/231-1304/ПР). 

68) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Данила 

Щербаківського, 60-а у Шевченківському районі м. Києва (А-24153). (Від 

19.04.2018 № 08/231-1315/ПР).  

69) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 307 з 
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поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району міста Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на 

вул. Лісківській, 4-б у Деснянському районі м. Києва (А-24789). (Від 25.04.2018 

№ 08/231-1403/ПР). 

70) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Челябінській, 5 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24830). (Від 12.04.2018 № 08/231-1208/ПР). 

 

3.6. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Свистак Ліні Анатоліївні для будівництва і обслуговування будівель 

громадської забудови на вул. Красилівській, 5 у Голосіївському районі м. Києва 

(А-24210). (Від 20.11.2017 № 08/231-2784/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ АВТОПЛЮС» для будівництва 

житлових будинків з нежитловими приміщеннями на вул. Електротехнічній, 43 

у Деснянському районі м. Києва (А-25572). (Від 13.09.2018 № 08/231-2855/ПР).  

 

3.7. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

30.12.2011 № 82-6-00634, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПАРТНЕРЗ» (А-22612). (Від 28.03.2018 № 08/231-1031/ПР). (Повторно). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

06.12.2005 № 85-6-00235 (А-24791). (Від 06.06.2018 № 08/231-1955/ПР). 

(Повторно). 

3) Про внесення змін  до договору  оренди земельної ділянки від 

14.06.2010 № 79-6-00759 (А-25571). (Від 13.09.2018 № 08/231-2862/ПР). 

 

3.8. Про затвердження детального плану територій: 

 

1) Про затвердження детального плану території промрайону 

«Троєщина» на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва. (Від 

22.06.2018 № 08/231-2119/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В., Лесенко 

А.В.). (Повторно). 

 

3.9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Теремківській у 

Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 
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обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-29467). (Від 09.08.2017 № 

08/231-1835/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки казенному підприємству «Укрспецзв’язок» на 

вул. Льва Толстого, 16/18 у Шевченківському районі м. Києва для розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та для збереження і 

використання земель природно-заповідного фонду (К-32562). (Від 08.02.2017 № 

08/231-487/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки навчальному закладу комунальної форми 

власності «Навчально-виробничий центр «Професіонал» на вул. Великій 

Житомирській, 19 літ. Б, Б' у Шевченківському районі м. Києва для 

обслуговування будівлі закладу освіти (К-31889). (Від 05.12.2017 № 08/231-

3066/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Корт-2» на 

просп. Космонавта Комарова, 1 у Солом’янському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування гаражів (К-30901). (Від 13.09.2017 № 08/231-

2117/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Семіляку Сергію Олександровичу 

на вул. Солом’янській, 1 (літ. Г) у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування кафе (К-30065). (Від 28.09.2017 № 08/231-2332/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Дирекції з експлуатації комплексу споруд 

центральних державних архівних установ України на вул. Солом’янській, 24 у 

Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування паркінгу (К-

31869). (Від 22.01.2018 № 08/231-103/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на вул. Інститутській, 13а у Печерському 

районі м. Києва для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (К-31190). (Від 20.11.2017 № 08/231-2762/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство» на вул. Медовій у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта автодорожнього сервісу 

(К-29628). (Від 29.05.2017 № 08/231-1368/ПР). (Повторно). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КВАЗАР» та громадянці Кирпі Павлині Володимирівні на вул. 

Північно-Сирецькій, 1-3 (літера А) у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації адміністративно-побутової будівлі (К-31323). 

(Від 11.12.2017 № 08/231-3151/ПР). (Повторно). 
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3.10. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договорів оренди земельної ділянки від 21.04.2008 

№ 91-6-00767, № 91-6-00768, № 91-6-00769, № 91-6-00770, укладених між 

Київською міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 

«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-

офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 

паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва та надання 

цим земельним ділянкам статусу парку відпочинку. (Від 15.05.2018 № 08/231-

1618/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). (Повторно). 

 

3.11. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянину 

Кудляку Михайлу Назаровичу для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній. 14-в у  

Дарницькому районі м. Києва (А-22061). (Від 09.07.2018 № 08/231-2191/ПР). 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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