КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________
Про порядок денний
пленарного засідання IX сесії
Київської міської ради
VІІІ скликання 14.11.2019

проект

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії
Київської міської ради, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання IX сесії Київської
міської ради VІІІ скликання 14.11.2019 такі питання:
1. Загальні питання:
1)
Про затвердження договорів про виділення та використання
субвенції. (Від 30.07.2019 № 08/231-2508/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О., Науменко
Д.В.).
2)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13
листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 14.02.2019
№ 08/231-752/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В.).
3)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 квітня
2019 року № 511/7167 «Про Програму формування податкової культури у місті
Києві на 2019-2023 роки». (Від 08.10.2019 № 08/231-3051/ПР). (Доп. Репік
В.М.).
4)
Про затвердження Міської цільової програми розвитку
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транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки. (Від 23.07.2019 №
08/231-2505/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.).
5)
Про затвердження змін до міської цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019
- 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018
року № 462/6513. (Від 11.07.2019 № 08/231-2404/ПР). (Доп. Куявський О.Ю.).
6)
Про внесення змін до Положення про Київський міський фонд
охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 (у редакції рішення
Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 18/3456). (Від 17.04.2018 №
08/231-1289/ПР). (Доп. Мальований А.М.).
7)
Про порушення перед Комітетом Верховної Ради України з питань
науки і освіти клопотання про присудження щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів Меньшиковій Наілі
Максутівні. (Від 03.07.2019 № 08/231-2352/ПР(Доп. Фіданян О.Г.).
8)
Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
16.03.2017 № 5/2227 «Про затвердження списку присяжних Дарницького
районного суду міста Києва». (Від 12.09.2019 № 08/231-2775/ПР). (Доп.
Бондарчук О.В.).
9)
Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
20.04.2017 № 217/2439 «Про затвердження списку присяжних Печерського
районного суду міста Києва». (Від 12.09.2019 № 08/231-2776/ПР). (Доп.
Бондарчук О.В.).
10) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
06.04.2017 № 124/2346 «Про затвердження списку присяжних Святошинського
районного суду міста Києва». (Від 12.09.2019 № 08/231-2777/ПР). (Доп.
Бондарчук О.В.).
11) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
16.03.2017 № 2/2224 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського
районного суду міста Києва». (Від 16.10.2019 № 08/231-3093/ПР). (Доп.
Бондарчук О.В.).
12) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.10.2016
№ 168/1172 «Про надання комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
земельних ділянок для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового
будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул.
Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва». (Від
12.04.2019 № 08/231-1420/ПР). (Доп. Опадчий І.М.).
13) Про внесення змін до договору на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) від 28.11.1995 № 5 (62-5-00005). (Від
06.06.2019 № 08/231-1961/ПР). (Доп. Картавий І.Л.).
14) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». (Від 13.11.2018 № 08/2312

4039/ПР). (Доп. Тур Ю.Л.).
15) Про надання матеріальної допомоги при народженні дитини
мешканцям м. Києва. (Від 26.02.2019 № 08/231-930/ПР). (Доп. Кузик П.М.).
16) Про впорядкування ситуації з безхазяйними транспортними
засобами в м. Києві. (Від 11.04.2019 № 08/231-1401/ПР). (Доп. Пабат О.В.).
17) Про забезпечення функціонування послуги з догляду за дитиною до
трьох років «Київська муніципальна няня». (Від 31.05.2019 № 08/231-1945/ПР).
(Доп. Лобан Ю.М.).
18) Про проведення конкурсного відбору керівників комунальних
закладів загальної середньої освіти, з якими були переукладені трудові
договори (контракти) у 2018 році без проведення конкурсу. (Від 22.05.2019 №
08/231-1891/ПР). (Доп. Паладій С.В.).
19) Про перейменування комунального закладу «Театральновидовищний заклад культури «Актор». (Від 13.09.2019 № 08/231-2782/ПР).
(Доп. Муха В.В.).
20) Про оголошення природної території ландшафтним заказником
місцевого значення «Бабин Яр». (Від 20.05.2019 № 08/231-1881/ПР). (Доп.
Бродський О.Я., Яловий В.Б.).
21) Про оголошення природної території комплексною пам’яткою
природи місцевого значення «Реп’яхів яр». (Від 23.05.2019 № 08/231-1893/ПР).
(Доп. Яловий К.В.).
22) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою
природи місцевого значення «Три дуби». (Від 06.09.2019 № 08/231-2751/ПР).
(Доп. Яловий К.В.).
23) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою
природи місцевого значення «Київська тополя». (Від 06.09.209 № 08/2312752/ПР). (Доп. Яловий К.В.).
24) Про перейменування проспекту у Солом’янському районі міста
Києва. (Від 13.09.2019 № 08/231-2779/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.).
25) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо необхідності захисту дітей від сексуального насильства. (Від 25.06.2019
№ 08/231-2239/ПР). (Доп. Сторожук В.П.).
26) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо врегулювання питання відповідальності за невиконання законних вимог
депутата місцевої ради. (Від 24.06.2019 № 08/231-2160/ПР). (Доп. Сторожук
В.П.).
27) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну
передачу будівлі Гостинного двору в комунальну власність територіальної
громади міста Києва. (Від 10.06.2019 № 08/231-2102/ПР). (Доп. Муха В.В.).
28) Про звернення Київської міської ради до Президента України та
Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів на будівництво лінії метро
на житловий масив Троєщина у м. Києві. (Від 12.09.2019 № 08/231-2778/ПР).
(Доп. Меліхова Т.І.).
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2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.):
1)
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва нежитлового приміщення у
нежитловій будівлі на вул. Хрещатик, 34 у місті Києві. (Від 21.06.2019 №
08/231-2158/ПР).
2)
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передачу до сфери управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації нерухомого майна. (ТОВ «Житлоекономія»,
вул. Закревського Миколи, 101-А, Деснянський район). (Від 30.07.2019 № 08/2312510/ПР).
3)
Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
11 жовтня 2018 року № 1757/5821 «Про передачу в оренду без проведення
конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва». (Від 19.08.2019 № 08/231-2561/ПР). (Доп. Меліхова Т.І.).
4)
Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди. (ФОП Чубаров Сергій Васильович, вул. Кошиця Олександра, 6,
Дарницький район). (Від 17.04.2019 № 08/231-1524/ПР).
3.
Про питання містобудування та землекористування. (Доп.
Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.):

3.1.

Приватизація:

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Іващенко Ользі
Дмитрівні та Подтьолок Тетяні Віталіївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сигнальній, 3 у
Солом’янському районі м. Києва (П-9779). (Від 12.09.2018 № 08/231-2842/ПР).
2)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Скрипленко Лідії
Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Маршака, 54 у Святошинському районі м. Києва (П9742). (Від 10.09.2018 № 08/231-2774/ПР).
3)
Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гедзун Галині
Павлівні, Микулишин Оксані Вікторівні, Гілевому Руслану Леонідовичу,
Клименку Олександру Геннадійовичу та Бабій Анні Владиславівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Володимира Брожка, 122 у Солом’янському районі м. Києва (П9731). (Від 06.09.2018 № 08/231-2756/ПР).
4)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Медвідь Ніні
Степанівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Маршака, 62 у Святошинському районі м. Києва (П9855). (Від 02.11.2018 № 08/231-3877/ПР).
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5)
Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Заворицькою
Валентиною Василівною для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 51 в
Оболонському районі міста Києва (П-9931). (Від 07.02.2019 № 08/231-718/ПР).
6)
Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Гутник Тетяною
Тимофіївною для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 55 в
Оболонському районі міста Києва (П-9944). (Від 07.02.2019 № 08/231-717/ПР).
7)
Про
приватизацію
громадянину
Мазніченку
Вадиму
Олександровичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка, 76-а в
Оболонському районі м. Києва (П-9735). (Від 22.11.2017 № 08/231-2821/ПР).
8)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Тугай Олені
Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 45б у Солом’янському районі м. Києва (П9848). (Від 02.11.2018 № 08/231-3867/ПР).
9)
Про приватизацію земельної ділянки громадянці Гудзенко Парасці
Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Трублаїні, 16 у Святошинському районі м.
Києва (П-9845). (Від 08.10.2018 № 08/231-3388/ПР).
10) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Напненку
Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 91б у Солом’янському
районі м. Києва (П-9854). (Від 24.09.2018 № 08/231-3027/ПР).
11) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Бабенко Антоніні
Пантелеймонівні, Бабенку Олександру Вікторовичу та Руденко Валентині
Вікторівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Якова Качури, 71 у Святошинському районі м. Києва
(П-9861). (Від 02.10.2018 № 08/231-3231/ПР).
12) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Кицун Тамарі
Федорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 45в у Солом’янському районі м. Києва (П9828). (Від 02.11.2018 № 08/231-3868/ПР).
13) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сумиш Аллі
Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 24 у Дарницькому районі м.
Києва (П-9773). (Від 18.09.2018 № 08/231-2932/ПР).
14) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Лапію Євгенію
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Патріотів, 40 у Солом’янському районі
м. Києва (П-9843). (Від 08.10.2018 № 08/231-3389/ПР).
15) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Лисенку Сергію
Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Патріотів, 40/1 у Солом’янському районі м. Києва (П9844). (Від 08.10.2018 № 08/231-3393/ПР).
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16) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Дзугаєвій Світлані
Юріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Гоголя, 35-а у Дарницькому районі м. Києва (П-9513).
(Від 02.10.2018 № 08/231-3228/ПР).
17) Про приватизацію громадянці Мазніченко Любові Михайлівні
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка, 76-б в
Оболонському районі м. Києва (П-9734). (Від 22.11.2017 № 08/231-2820/ПР).
(Повторно).
18) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бідненко Надії
Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 6 у Дарницькому районі м. Києва (П-9834).
(Від 02.11.2018 № 08/231-3871/ПР). (Повторно).
19) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Караульному
Владиславу Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 109а у Голосіївському
районі м. Києва (П-9790). (Від 18.07.2018 № 08/231-2314/ПР). (Повторно).
20) Про
приватизацію
громадянином
Кухарським
Віталієм
Андрійовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Товарній, 44-А у
Печерському районі міста Києва (П-10092). (Від 11.06.2019 № 08/231-2118/ПР).

3.2.

Громадяни:

1)
Про передачу громадянину Залізному Дмитру Віталійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 51 у
Солом’янському районі міста Києва (А-26554). (Від 26.06.2019 № 08/2312284/ПР).
2)
Про передачу громадянці Рибак Олені Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 1-му пров. Радистів, 16 у Деснянському
районі м. Києва (А-26107). (Від 28.01.2019 № 08/231-552/ПР).
3)
Про передачу громадянці Орленко Галині Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 9-в у Деснянському районі м.
Києва (А-26498). (Від 04.03.2019 № 08/231-1155/ПР).
4)
Про передачу громадянину Радченку Сергію Леонідовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 1 в Оболонському
районі м. Києва (Д-9106). (Від 20.11.2018 № 08/231-4174/ПР).
5)
Про передачу громадянину Кликавці Андрію Борисовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
6

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новомічурінській, 5-а у
Солом’янському районі м. Києва (А-23246). (Від 30.08.2018 № 08/231-2618/ПР).
6)
Про передачу громадянці Барні Антоніні Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 9-а у Солом’янському районі
м. Києва (А-24013). (Від 02.11.2018 № 08/231-3840/ПР).
7)
Про передачу громадянці Некрашевич Ларисі Анатоліївні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 61-а у
Солом’янському районі м. Києва (А-23744). (Від 10.09.2018 № 08/231-2778/ПР).
8)
Про передачу громадянину Осінському Вадиму Івановичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 40 у
Голосіївському районі м. Києва (А-22324). (Від 14.12.2017 № 08/231-3203/ПР).
9)
Про
передачу
громадянину
Михайльцю
Олександру
Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Залужному, 12-в у Голосіївському районі м. Києва (А-23838). (Від 30.08.2018 №
08/231-2609/ПР).
10) Про передачу громадянці Сідорус Людмилі Леонідівні, члену
громадської
організації
«Садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 170 у Солом’янському районі м. Києва (А-23740).
(Від 30.08.2018 № 08/231-2614/ПР).
11) Про передачу громадянину Рябчуку Олегу Івановичу, члену
громадської
організації
«Садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 130 у Солом’янському районі м. Києва (А-25335).
(Від 16.01.2019 № 08/231-288/ПР).
12) Про передачу громадянину Працкову Сергію Анатолійовичу, члену
громадської
організації
«Садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району міста Києва земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 99 у Солом’янському районі міста
Києва (А-24564). (Від 08.01.2019 № 08/231-10/ПР).
13) Про передачу громадянину Майбороді Леоніду Андрійовичу, члену
громадської
організації
«Садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 162 у Солом’янському районі м. Києва (А-24727).
(Від 28.12.2018 № 08/231-4367/ПР).
14) Про передачу громадянці Голдицькій Ользі Григорівні, члену
громадської
організації
«Садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 164 у Солом’янському районі м. Києва (А-23331).
(Від 18.01.2019 № 08/231-348/ПР).
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15) Про передачу громадянці Коваленко Марині Олексіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Московській, 32-а у Солом’янському
районі м. Києва (А-24020). (Від 16.07.2018 № 08/231-2250/ПР).
16) Про передачу громадянину Юхименку Павлу Сергійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 29-а у
Голосіївському районі м. Києва (А-24280). (Від 20.02.2018 № 08/231-637/ПР).
17) Про передачу громадянці Баулі Ользі Віталіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 109б у Голосіївському
районі м. Києва (А-23385). (Від 13.08.2018 № 08/231-2497/ПР).
18) Про передачу громадянину Чернишуку Олександру Анатолійовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залужній, 6-Д у
Голосіївському районі м. Києва (А-24183). (Від 11.10.2018 № 08/231-3531/ПР).
19) Про передачу громадянину Нагірняку Володимиру Івановичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 58 у
Солом’янському районі м. Києва (А-23483). (Від 30.08.2018 № 08/231-2613/ПР).
20) Про передачу громадянці Бондаренко Таїсі Олександрівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 26-б у
Солом’янському районі м. Києва (А-24400). (Від 17.10.2018 № 08/231-3598/ПР).
21) Про передачу громадянину Мельнику Миколі Васильовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 8-в у
Солом’янському районі м. Києва (А-23208). (Від 16.07.2018 № 08/231-2249/ПР).
22) Про передачу громадянці Таранусі Ніні Степанівні, члену
громадської
організації
садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 246 у Солом’янському районі м. Києва (А-23186).
(Від 12.09.2018 № 08/231-2847/ПР). (Повторно).
23) Про передачу громадянці Гуді Ользі Єгорівні, члену громадської
організації садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського району м.
Києва земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул.
Медовій, 123 у Солом’янському районі м. Києва (А-23188). (Від 12.09.2018 №
08/231-2852/ПР). (Повторно).
24) Про передачу громадянину Журавльову Юрію Анатолійовичу,
члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Медовій, 158 у Солом’янському районі м. Києва (А-23745).
(Від 30.08.2018 № 08/231-2615/ПР). (Повторно).
25) Про передачу громадянці Пененко Олені Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
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господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 11-б у Голосіївському
районі м. Києва (А-23532). (Від 02.11.2018 № 08/231-3872/ПР). (Повторно).
26) Про передачу громадянці Спіциній Тетяні Валеріївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Колоса Сергія, 111-д у
Солом’янському районі міста Києва (А-23229). (Від 04.02.2019 № 08/231686/ПР).

3.3.
оцінки:

Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Багговутівській, 17-21 у
Шевченківському районі м. Києва приватному підприємству «БОНВОЯЖ» для
експлуатації та обслуговування котельні (Є-0549). (Від 16.05.2019 № 08/2311864/ПР).
2) Про продаж земельної ділянки у пров. Євгена Гуцала, 5, літ. «Д» у
Печерському районі м. Києва підприємству громадського харчування у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації
та обслуговування кав’ярні (Є-1479). (Від 22.04.2019 № 08/231-1583/ПР).
3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1419). (Від 13.06.2018 № 08/2312048/ПР).
4) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1536).
(Від 17.01.2019 № 08/231-336/ПР).
5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1525). (Від 23.01.2019 № 08/231464/ПР).
6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1363). (Від 10.06.2019 № 08/2312101/ПР).
7) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1527).
(Від 08.01.2019 № 08/231-12/ПР).
8)
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1488). (Від 25.07.2018 № 08/2312430/ПР).
9)
Про продаж права оренди на земельну ділянку на земельних торгах
(аукціоні) для здійснення комерційної діяльності з влаштуванням відкритої
автостоянки без права капітальної забудови на розподільчій смузі просп.
Оболонського в Оболонському районі м. Києва (Є-1486). (Від 12.04.2018 №
08/231-1230/ПР).
9

3.4.

Надання/передача:

1)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Урлівській, 19-а у
Дарницькому районі м. Києва (А-25504). (Від 24.09.2018 № 08/231-3048/ПР).
2)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала
Якубовського, 7-д у Голосіївському районі м. Києва (А-25482).( Від 10.09.2018
№ 08/231-2769/ПР).
3)
Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
навчального закладу на вул. Ентузіастів, 7/4 у Дніпровському районі м. Києва
(А-25263). (Від 16.07.2018 № 08/231-2239/ПР).
4)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Мишуги, 5
у Дарницькому районі м. Києва (А-25505). (Від 24.09.2018 № 08/231-3052/ПР).
5)
Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд закладу освіти на вул. Петра Панча, 7-А в Оболонському
районі м. Києва (А-25669). (Від 24.09.2018 № 08/231-3042/ПР).
6)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Новомостицькій, 3-д у
Подільському районі м. Києва (А-25366). (Від 14.08.2018 № 08/231-2536/ПР).
7)
Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
навчального закладу на бульв. Перова, 21 у Дніпровському районі м. Києва (А25151). (Від 11.07.2018 № 08/231-2224/ПР).
8)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Світлицького, 22 у
Подільському районі м. Києва (А-25372). (Від 14.08.2018 № 08/231-2534/ПР).
9)
Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу у пров. Межовому, 7а у
Подільському районі м. Києва (А-25369). (Від 14.08.2018 № 08/231-2535/ПР).
10) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
навчального закладу на вул. Олександра Бойченка, 12-а у Дніпровському районі
м. Києва (А-25267). (Від 16.07.2018 № 08/231-2237/ПР).
11) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
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обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Юрія Пасхаліна, 15 у
Дарницькому районі м. Києва (А-25503). (Від 24.09.2018 № 08/231-3030/ПР).
12) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Правди, 96-а у
Подільському районі м. Києва (А-25376). (Від 14.08.2018 № 08/231-2531/ПР).
13) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Правди, 82 у Подільському
районі м. Києва (А-25398). (Від 14.08.2018 № 08/231-2537/ПР).
14) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. Анни Ахматової,
5-б у Дарницькому районі м. Києва (А-25513). (Від 11.09.2018 № 08/2312797/ПР).
15) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
навчального закладу на вул. Петра Запорожця, 8-а у Дніпровському районі м.
Києва (А-25388). (Від 29.08.2018 № 08/231-2580/ПР).
16) Про надання земельної ділянки спеціалізованій дитячо-юнацькій
школі олімпійського резерву № 6 для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського
резерву № 6 на вул. Академіка Туполєва, 22-д у Шевченківському районі м.
Києва (А-25357). (Від 02.10.2018 № 08/231-3223/ПР).
17) Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія
ЛТД» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації нежилого
будинку-офісу на вул. Петра Сагайдачного, 29 (літ. В) у Подільському районі
м. Києва (Д-8014). (Від 11.09.2017 № 08/231-2071/ПР). (Повторно).
18) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІМОІЛ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування автозаправної станції на просп. Правди, 39-а у Подільському
районі міста Києва (А-26782). (Від 06.06.2019 № 08/231-1965/ПР).
19) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«БЕНЕФІС-ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації і
обслуговування нежитлового будинку, офісних приміщень та приміщень
громадського призначення на вул. Михайла Грушевського, 28б у Печерському
районі міста Києва (Д-9027). (Від 14.02.2019 № 08/231-765/ПР).
20) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАПІТАЛГРУП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
в
оренду
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративногосподарської будівлі на просп. Повітрофлотському, 54 у Солом’янському
районі міста Києва (Д-8916). (Від 21.02.2019 № 08/231-912/ПР).
21) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯК СУПЕР ЕСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі громадського призначення
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на вул. Маршала Якубовського, 6-б у Голосіївському районі міста Києва (Д9627). (Від 06.06.2019 № 08/231-1969/ПР).
22) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Туенко»
в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі
багатофункціонального призначення на вул. Миколи Закревського, 8 у
Деснянському районі міста Києва (Д-8873). (Від 07.12.2018 № 08/231-4278/ПР).
23) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСКЕТ» в оренду земельної ділянки для
обслуговування та ремонту об’єкту транспортної інфраструктури (проїзд) (крім
об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Кайсарова, 15 у Солом’янському районі
міста Києва (Д-7694). (Від 31.01.2019 № 08/231-564/ПР).
24) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС» в оренду земельних
ділянок для обслуговування та експлуатації виробничої бази на Кільцевій
дорозі, 22 у Святошинському районі міста Києва (А-26322). (Від 10.01.2019 №
08/231-109/ПР).
25) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
«ІМПУЛЬС LTD» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі на вул. Луговій, 16-А в Оболонському районі міста Києва
(А-26976). (Від 16.05.2019 № 08/231-1856/ПР).
26) Про передачу в оренду громадянину Саада Махфуду земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежилого будинку-депо на просп.
Перемоги, 67 у Святошинському районі міста Києва (А-25972). (Від 16.05.2019
№ 08/231-1849/ПР).
27) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІБРЕН»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул.
Оноре де Бальзака, 82-а у Деснянському районі м. Києва (А-24953). (Від
02.05.2018 № 08/231-1450/ПР).
28) Про надання Державному підприємству «Укрінвестбуд» у постійне
користування земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з
вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул.
Академіка Заболотного, 15-г у Голосіївському районі міста Києва (Д-8911). (Від
14.02.2019 № 08/231-755/ПР).
29) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОМ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на вул.
Камишинській, 3-А у Голосіївському районі міста Києва (А-26615). (Від
14.02.2019 № 08/231-766/ПР).
30) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОМ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази
БМУ-2 на вул. Камишинській, 3-А у Голосіївському районі міста Києва (А26614). (Від 14.02.2019 № 08/231-767/ПР).
31) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Школа
адвокатської майстерності» земельної ділянки для експлуатації та
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обслуговування будинку офісного призначення на вул. Ентузіастів, 1/2 у
Дніпровському районі м. Києва (Д-8593). (Від 13.09.2018 № 08/231-2857/ПР).
32) Про передачу в оренду громадянину Короваю Миколі
Миколайовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
багатофункціональної СТО на вул. Архітектора Вербицького, 1 у Дарницькому
районі міста Києва (Д-7615). (Від 31.01.2019 № 08/231-563/ПР).
33) Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину Денисюку
Костянтину Вікторовичу для експлуатації та обслуговування центру
садівництва на вул. Перемоги, 1а у Святошинському районі міста Києва (А26122). (Від 17.01.2019 № 08/231-337/ПР).
34) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ПРОДАКШН ПЛЮС» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель на
вул. Сім’ї Кульженків, 14 в Оболонському районі м. Києва (А-25433). (Від
03.12.2018 № 08/231-4258/ПР).
35) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
«РЕМБУДМАШКОМПЛЕКС» земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на
вул. Антона Цедіка, 14-а у Шевченківському районі міста Києва (А-25808). (Від
13.03.2019 № 08/231-1239/ПР).
36) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІТРАНС» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель і споруд на вул. Куренівській, 14-б в
Оболонському районі міста Києва (А-25738). (Від 13.03.2019 № 08/2311240/ПР).
37) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТОР ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу на вул.
Резервній, 8 в Оболонському районі міста Києва (А-26705). (Від 18.03.2019 №
08/231-1264/ПР).
38) Про передачу ТОВ «СВІТ ПРИРОДИ» земельної ділянки для
рекреаційних цілей на вул. Труханівській, 1 у Дніпровському районі м. Києва
(Д-7375). (Від 31.05.2016 № 08/231-2423/ПР).
39) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
«Дарницький ринок» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
ринкового комплексу на вул. Бориспільській, 1 у Дарницькому районі міста
Києва (Д-8035). (Від 26.02.2019 № 08/231-928/ПР).
40) Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК КИБАЛЬЧИЧА» на вул. Миколи
Кибальчича, 1 у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового комплексу (Д-8844). (Від 17.01.2019 № 08/231322/ПР).
41) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ВАКУСІНВЕСТМЕНТС» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури на б-рі Дружби народів,
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19-д у Печерському районі м. Києва (А-25241). (Від 22.11.2018 № 08/2314201/ПР).
42) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ВЕТ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Малинській, 22 в
Святошинському районі міста Києва (А-25249). (Від 13.03.2019 № 08/2311235/ПР).
43) Про передачу приватному підприємству «ЕНТЕР-ТЕК» в оренду
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації
торговельного центру та торговельного майданчика на перетині вул. Теодора
Драйзера та вул. Електротехнічної у Деснянському районі міста Києва (А26776). (Від 20.03.2019 № 08/231-1271/ПР).
44) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«ГРАВІТІ»
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративно-виробничих будівель і споруд на вул. Кирилівській, 41-45 у
Подільському районі міста Києва (А-26309). (Від 14.02.2019 № 08/231-759/ПР).
45) Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙ АВТО ГРУП» для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу із станціями
технічного обслуговування «Опель», «Рено», «Ніссан» в 11-му мікрорайоні
житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі м. Києва» (А-25951). (Від
26.02.2019 № 08/231-925/ПР).
46) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС
«УКРАЇНСЬКИЙ
ВОДНОЛИЖНИЙ СТАДІОН» в оренду земельних ділянок для розміщення
спортивно-оздоровчого центру з системою канатно-буксирувальних доріг у
парку Дружби Народів на просп. Генерала Ватутіна, 21 у Деснянському районі
міста Києва (А-25971). (Від 12.02.2019 № 08/231-744/ПР).
47) Про передачу МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЮМРІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі для прийому склобою на вул. Академіка Карпинського, 9 у
Солом’янському районі м. Києва (Д-8551). (Від 20.06.2018 № 08/231-2082/ПР).
48) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТОЛИЧНА
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ» земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями
громадського, соціального та торговельного призначення на вул. Академіка
Туполєва, 12 у Шевченківському районі міста Києва (А-26933). (Від 11.04.2019
№ 08/231-1406/ПР).
49) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«НЕО ВІТА» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої
бази на просп. Соборності, 19 у Дніпровському районі м. Києва (Д-8096). (Від
21.06.2018 № 08/231-2115/ПР).
50) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на
вул. Гната Хоткевича, 27-В у Дніпровському районі м. Києва (А-25245). (Від
06.06.2018 № 08/231-1962/ПР).
51) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену
Михайловичу для будівництва, експлуатації та обслуговування складських
приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-Б у
Дніпровському районі м. Києва (А-25243). (Від 06.06.2018 № 08/231-1960/ПР).
52) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРИЗОНТ
ПАРК» в оренду земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
адміністративних будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе
на вул. Миколи Грінченка, 4 у Солом’янському районі міста Києва (А-26411).
(Від 17.01.2019 № 08/231-320/ПР).
53) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНІ ОФІСИ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежилого будинку на вул. Михайла
Котельникова, 25 (літ. Б) у Святошинському районі міста Києва (А-25981). (Від
16.01.2019 № 08/231-287/ПР).
54) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС-ІНВЕСТ-2»
земельної
ділянки
для
експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з офісними
приміщеннями на Набережно-Печерській дорозі, 1 у Голосіївському районі
міста Києва (А-26187). (Від 17.01.2019 № 08/231-316/ПР).
55) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРИЗОНТ
ПАРК» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
комплексу нежитлових будівель виробничої бази з подальшою реконструкцією
на вул. Миколи Амосова, 12 у Солом’янському районі міста Києва (А-26405).
(Від 17.01.2019 № 08/231-321/ПР).
56) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ДРУЖБА» земельної ділянки для влаштування,
експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки на перетині
вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у Деснянському районі м.
Києва (А-24458). (Від 06.12.2018 № 08/231-4269/ПР).
57) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»
для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і
споруд на вул. Кирилівській, 41-45 у Подільському районі міста Києва (А26563). (Від 31.01.2019 № 08/231-594/ПР).
58) Про надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТ КОМПАНІ» для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському
районі міста Києва. (А-26227). (Від 30.11.2018 № 08/231-4250/ПР).
59) Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину Яхну
Андрію Сергійовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на
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вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі міста Києва (А-25750). (Від
29.01.2019 № 08/231-559/ПР).
60) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової адміністративної будівлі на вул.
Лабораторній, 6 у Печерському районі м. Києва. (А-26086). (Від 22.11.2018 №
08/231-4192/ПР). (Повторно).
61) Про передачу в оренду промислово-технічній компанії у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» земельної ділянки для
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об'єктів
дорожнього сервісу) на вул. Академіка Булаховського, 4 у Святошинському
районі міста Києва (Д-8751). (Від 14.02.2019 № 08/231-762/ПР).
62) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Червоноармійська, 17 Б» в постійне користування земельної ділянки для
обслуговування житлового будинку та прибудинкової території на вул. Великій
Васильківській, 17 Б у Печерському районі міста Києва (Д-7408). (Від
14.03.2019 № 08/231-1261/ПР).
63) Про передачу в оренду громадянину Макусі Олексію Михайловичу
земельної ділянки для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та
транспортної інфраструктури на просп. Голосіївському, 28в у Голосіївському
районі міста Києва (Д-9198). (Від 09.01.2019 № 08/231-105/ПР).
64) Про передачу в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ТЕКІЛА ГОЛД» для експлуатації та обслуговування
автозаправної станції на вул. Світлій, 1 у Дарницькому районі міста Києва
(А-26225). (Від 04.03.2019 № 08/231-1156/ПР).
65) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «МУГЄС
2018» в оренду земельних ділянок для реконструкції, експлуатації та
обслуговування ринку «Лісовий» на вул. Миропільській, 2 у Деснянському
районі м. Києва (Д-9039). (Від 17.01.2019 № 08/231-319/ПР).
66) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК 8» в оренду земельної ділянки для експлуатації і
обслуговування будівель та споруд на вул. Казимира Малевича, 2-8 у
Голосіївському районі міста Києва (А-26415). (Від 14.03.2019 № 08/2311257/ПР).
67) Про
передачу
в
оренду
ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ«ТЕХНОПРОЕКТБУДСЕРВІС» земельної ділянки для
реконструкції існуючих будівель під багатофункціональний комплекс
громадського призначення із під’їздами до нього на просп. Степана Бандери,
34-а в Оболонському районі міста Києва (Д-9324). (Від 14.03.2019 № 08/2311258/ПР).
68) Про передачу земельної ділянки приватному підприємству
«ДАВНІЙ СВІТ» для експлуатації та обслуговування об’єкту соціальнопобутового призначення на вул. Академіка Туполєва, 18д літ. В у
Шевченківському районі м. Києва (Д-7444). (Від 13.03.2018 № 08/231-858/ПР).
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69) Про
передачу
приватному
акціонерному
товариству
«Підводтрубопровід» в оренду земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації багатофункціонального комплексу на вул. Курнатовського, 20 у
Дніпровському районі м. Києва (Д-9378). (Від 25.02.2019 № 08/231-922/ПР).
70) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРІМ ЛЕНД» в оренду земельної ділянки для
реконструкції нежитлової будівлі під адміністративно-офісну будівлю з
приміщеннями громадського призначення у пров. Василя Жуковського, 16 у
Голосіївському районі міста Києва (Д-8704). (Від 13.03.2019 № 08/2311237/ПР).
71) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПК БВ Чайка» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування водно-спортивної бази на вул. Набережній, урочище Чорторий,
12 у Дніпровському районі м. Києва (Д-9052). (Від 18.10.2018 № 08/2313656/ПР).
72) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРНАДО-А» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничої бази на вул. Пшеничній, 7 у Святошинському
районі міста Києва (А-26949). (Від 16.05.2019 № 08/231-1851/ПР).
73) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРНАДО-А» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Пшеничній, 7 у
Святошинському районі міста Києва (А-26950). (Від 16.05.2019 № 08/2311853/ПР).
74) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«УКРРЯТВОД» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель та споруд на вул. Лютневій, 58-ж у Голосіївському районі
міста Києва (Д-2530). (Від 24.04.2019 № 08/231-1588/ПР).
75) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування
об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на
вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7545). (Від
06.03.2018 № 08/231-792/ПР).
76) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування
об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на
вул. Мельникова, 93 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7546). (Від
06.03.2018 № 08/231-791/ПР). (Повторно).
77) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування
автозаправної станції на Кільцевій дорозі, 22 у Святошинському районі м.
Києва (А-22733). (Від 06.03.2018 № 08/231-794/ПР). (Повторно).
78) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель на вул. Лебединській, 3-б в
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Оболонському районі міста Києва (А-16067). (Від 18.01.2019 № 08/231-351/ПР).
79) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТБ-ТОРГСТРОЙ»
земельної
ділянки
для
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Сім’ї Сосніних, 14-б у
Святошинському районі міста Києва (А-26323). (Від 15.05.2019 № 08/2311837/ПР).
80) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДГРУПСЕРВІС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і господарських
споруд на вул. Волховській, 29/33 у Дніпровському районі м. Києва (А-24180).
(Від 14.12.2017 № 08/231-3200/ПР). (Повторно).
81) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСОЦБУДІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженернотранспортної інфраструктури та дорожнього господарства (заїзди та виїзди,
крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Академіка Глушкова, 5 у
Голосіївському районі міста Києва (Д-9313). (Від 10.06.2019 № 08/2312100/ПР).
82) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОР К» в оренду земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування кафе на вул. Михайла Бойчука, 1/2 у Печерському районі
міста Києва (Д-9276). (Від 16.05.2019 № 08/231-1855/ПР).
83) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПІТЕР ФІНАНС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежилого будинку на просп. Перемоги, 130/1 у
Святошинському районі міста Києва (А-26926). (Від 16.05.2019 № 08/2311854/ПР).
84) Про передачу в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «СКМ «КОМПАНІ» та товариству з обмеженою
відповідальністю «ІДЕАЛ СТАР БУД» для експлуатації та обслуговування
будівлі нежитлового призначення з паркінгом на Дніпровській набережній, 28 у
Дарницькому районі міста Києва (А-24336). (Від 06.06.2019 № 08/231-1970/ПР).
85) Про
передачу
земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» для реконструкції з
добудовою експлуатації та обслуговування адміністративно-складських
будівель з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул.
Дмитрівській, 30 у Шевченківському районі м. Києва (Д-6979). (Від 11.04.2017
№ 08/231-979/ПР). (Повторно).
86) 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). (Повторно).
87) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-СПА» земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування автомиючого комплексу на вул. Деміївській, 11 у
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Голосіївському районі м. Києва (А-24880). (Від 19.04.2018 № 08/231-1324/ПР).
88) Про передачу громадянці Тараcенко Олені Степанівні в оренду
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на
просп. Петра Григоренка, 32-Д у Дарницькому районі міста Києва (А-26774).
(Від 06.06.2019 № 08/231-1971/ПР).
89) Про передачу в оренду громадянину Рябікіну Павлу Борисовичу
земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі під житлово-офісну у
пров. Бехтерівському, 6 (літ. А) у Шевченківському районі міста Києва (Д6994). (Від 03.05.2019 № 08/231-1677/ПР).
90) Про передачу громадянину Слободянику Ігорю Миколайовичу в
оренду земельної ділянки для будівництва багатоповерхових житлових
будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра
Радченка, 27 у Солом’янському районі міста Києва (Д-9415). (Від 11.06.2019 №
08/231-2115/ПР).
91) Про передачу земельної ділянки громадянину Філімонову
Олександру Віталійовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину на вул. Гродненській, 11-г у Дніпровському районі м. Києва (А25498). (Від 30.08.2018 № 08/231-2602/ПР).
92) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СубосУкраїна» в оренду земельної ділянки для експлуатації, обслуговування та
ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього
сервісу) на вул. Виборзькій, 78-а у Солом’янському районі міста Києва (Д8163). (Від 03.04.2019 № 08/231-1386/ПР).
93) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗІЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» в оренду земельної
ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього
господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Космонавта
Комарова, 9-б у Солом’янському районі міста Києва (Д-9267). (Від 03.04.2019
№ 08/231-1387/ПР).
94) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НК 17 ЕСТЕЙТ» земельної ділянки для завершення
будівництва комплексу з продажу та технічного обслуговування автомобілів,
автозаправної станції та експлуатації нежитлової будівлі на вул.
Новокостянтинівській у Подільському районі міста Києва (А-26313). (Від
03.04.2019 № 08/231-1388/ПР).
95) Про надання у постійне користування комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території (парк «Інтернаціональний») на просп. Леся Курбаса,
8-Г у Святошинському районі м. Києва (Д-9565). (Від 08.07.2019 № 08/2312361/ПР).
96) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОСТО АВТОГРУП» в оренду земельної ділянки для експлуатації і
обслуговування адміністративно-учбових будівель та споруд у пров.
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Моторному, 3 у Голосіївському районі міста Києва (А-26400). (Від 16.05.2019
№ 08/231-1850/ПР).
97) Про надання Національному університету харчових технологій у
постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі учбового лабораторного корпусу (будівлі корпусу кафедри молока) на
вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі міста Києва (Д-8122). (Від
15.07.2019 № 08/231-2449/ПР).
98) Про передачу в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «СТАРТВЕСТ» для завершення будівництва автокомплексу
та автопарку легкових автомобілів з об’єктами автомобільного обслуговування
на вул. Канальній у Дарницькому районі міста Києва (А-26730). (Від 11.06.2019
№ 08/231-2117/ПР).
99) Про передачу громадянці Тараненко Тетяні Семенівні земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі громадського
призначення на вул. Драгоманова, 9-ж (літ. А) у Дарницькому районі м. Києва
(А-24713). (Від 04.02.2019 № 08/231-688/ПР).
100) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому
районі міста Києва (645314143). (Від 05.09.2019 № 08/231-2725/ПР).
101) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАВТО ЛТД» в оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину-кафе з автомиючим комплексом та благоустроєм
прилеглої території на вул. Оноре де Бальзака (в’їзд до села Троєщина) у
Деснянському районі міста Києва (618334486). ( Від 20.09.2019 № 08/2312840/ПР).
102) Про передачу громадянці
Павлінській Наталії Миколаївні
земельної
ділянки для експлуатації, обслуговування та подальшої
реконструкції нежитлової будівлі на вул. Автозаводській, 24, корп. 2 в
Оболонському районі м. Києва (А-25139). (Від 11.06.2018 № 08/231-2008/ПР).
103) Про передачу громадянці Агаєвій Ніні Віталіївні
в оренду
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торгівельного призначення на вул. Волинській, 37 у Солом’янському районі
міста Києва (А-26908). (Від 05.09.2019 № 08/231-2726/ПР).
104) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» в оренду земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного
центру на просп. Степана Бандери (затока Волковата) в Оболонському районі
міста Києва (А-27235). (Від 16.07.2019 № 08/231-2483/ПР).
105) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» в оренду земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного
центру на просп. Степана Бандери, 34-а (навпроти озера «Вербне») в
Оболонському районі міста Києва (239597421). (Від 04.09.2019 № 08/2312719/ПР).
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106) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-ХЕРІТЕДЖ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку під торговельні та офісні
приміщення на вул. Верхній Вал, 28/12 у Подільському районі міста Києва (А27097). (Від 10.07.2019 № 08/231-2402/ПР).
107) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«АСЕНСІОН» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі на вул. Олени Теліги, 12/107 у Подільському районі міста
Києва (533944577). (Від 05.09.2019 № 08/231-2724/ПР).
108) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автомобільного підприємства на вул.
Народного ополчення у Солом’янському районі міста Києва (А-26809). (Від
15.07.2019 № 08/231-2448/ПР).
109) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОТ» в оренду
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на
вул. Преображенській, 7-в у Солом’янському районі міста Києва (588339759).
(Від 05.09.2019 № 08/231-2729/ПР).
110) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУНАТЕХ» в оренду земельної ділянки для
розширення виробничої бази на просп. Відрадному, 95 у Солом’янському
районі міста Києва (408447132). (Від 17.09.2019 № 08/231-2784/ПР).
111) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЕГАТ ХОЛ» в оренду земельної ділянки для
експлуатації і обслуговування офісної будівлі з об’єктами торговорозважальної, ринкової, соціальної інфраструктури та паркінгами на вул. Сім’ї
Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва (239099446). (Від
04.09.2019 № 08/231-2718/ПР).
112) Про передачу громадянину Бесазі Володимиру Вікторовичу в
оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу
нежитлових будівель офісного призначення на вул. Тургенєвській, 21 у
Шевченківському районі міста Києва (493416184). (Від 25.09.2019 № 08/2312857/ПР).
113) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину-кафе на вул. Клавдіївській, 27а у Святошинському
районі міста Києва (А-25543). (Від 04.06.2019 № 08/231-1952/ПР).
114) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ - ТОРГСТРОЙ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будинку побуту на вул. Героїв Севастополя, 10
у Солом’янському районі м. Києва (А-25233). (Від 22.11.2018 № 08/2314207/ПР).
115) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ІЗУМРУД» для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничих і господарських будівель та
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споруд на вул. Сім'ї Сосніних, 11 у Святошинському районі м. Києва
(А22827). (Від 14.05.2018 № 08/231-1558/ПР).
116) Про передачу в оренду Київській міській організації Українського
товариства мисливців і рибалок земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування риболовно-спортивної бази «Смарагдова» в Оболонському
районі міста Києва (Д-8015). (Від 06.06.2019 № 08/231-1974/ПР).
117) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«КОЗАЧОК
ОСОКОРКИ»
для
експлуатації
та
обслуговування комплексу відпочинку (кафе з літнім майданчиком) на вул.
Центральній у Дарницькому районі м. Києва (А-25646). (Від 18.10.2018 №
08/231-3661/ПР).
118) Про надання в постійне користування комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної
ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території (парк «Совки») на вул. Жмеринській, 28-Г у
Святошинському районі м. Києва. (Д-9535). (Від 10.06.2019 № 08/231-2107/ПР).
3.5.

Про поновлення договору оренди земельної ділянки:

1)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Сантанна» договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з підземним паркінгом на вул. Коперника, 25 у Шевченківському
районі м. Києва (А-18221). (Від 03.05.2019 № 08/231-1687/ПР).
2)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«КОНКОРД ТРЕЙД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу з паркінгом на вул. Василя Порика,
5а у Подільському районі м. Києва А-24835). (Від 14.02.2019 № 08/231-754/ПР).
(Повторно).
3)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ФРЕГАТ» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування причалу для швартування розважального комплексу дебаркадера «Голден Принц» на Набережному шосе (біля Наводницького
парку) у Печерському районі м. Києва (А-19732). (Від 12.02.2018 № 08/231535/ПР). (Повторно).
4)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Компанія «ПРОМТЕК» договору оренди земельної ділянки на просп.
Космонавта Комарова, 48 у Солом’янському районі м. Києва (А-26081). (Від
10.01.2019 № 08/231-106/ПР). (Повторно).
5)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Сканер
Центр» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування яхт- клубу, салону по продажу катерів та човнів на просп.
Миколи Бажана, 151 у Дарницькому районі м. Києва (А-26188). (Від 22.11.2018
№ 08/231-4198/ПР). (Повторно).
6)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
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«Стугна» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на вул. Антоновича, 111/17 у
Голосіївському районі м. Києва (А-26553). (Від 03.04.2019 № 08/231-1389/ПР).
7)
Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» договору оренди земельної ділянки на
вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва від 18 жовтня 2004 року
№ 91-6-00345 (зі змінами) та поділ земельної ділянки (Д-9266). (Від 11.04.2019
№ 08/231-1404/ПР).
8)
Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» договору оренди земельної ділянки на
вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва від 30 серпня 2004 року
№ 91-6-00318 (зі змінами) та поділ земельної ділянки (Д-9265). (Від 11.04.2019
№ 08/231-1403/ПР).
9)
Про поновлення приватному підприємству «Альтернатива Плюс»
договору оренди земельної ділянки (зі змінами) для будівництва, експлуатації
та обслуговування готельно-офісно-торговельного комплексу з об’єктами
обслуговування та вбудованою підземною автостоянкою на проспекті
Академіка Глушкова, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А-25553). (Від
25.02.2019 № 08/231-924/ПР).
10) Про поновлення Головному управлінню Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві договору оренди земельної ділянки для
влаштування будівельного майданчика на вул. Генерала Алмазова, 18/7 у
Печерському районі м. Києва (А-22992). (Від 23.11.2017 № 08/231-2852/ПР).
(Повторно).
11) Про поновлення Міністерству оборони України договору оренди
земельної ділянки для будівництва підземного паркінгу на вул. Михайла
Драгомирова, 4 у Печерському районі м. Києва (А-13587). (Від 28.11.2017 №
08/231-2912/ПР). (Повторно).
12) Про поновлення Козіній Людмилі Вікторівні договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинкумагазину з подальшою реконструкцією на вул. Мурманській, 8 у Деснянському
районі м. Києва від 15 червня 2009 року № 62-6-00520 (А-26805). (Від
06.06.2019 № 08/231-1963/ПР).
13) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕКРОС» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе з літнім майданчиком на вул. Льва Толстого, 18 у
Шевченківському районі м. Києва (А-13144). (Від 21.11.2017 № 08/2312792/ПР).
14) Про поновлення приватному підприємству «УСПІХ-21 СТОЛІТТЯ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
комплексу з технічного обслуговування автомобілів на вул. Оноре де Бальзака,
21 у Деснянському районі м. Києва (А-27022). (Від 04.06.2019 № 08/2311957/ПР).
15) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ
ОЙЛ ГРУП» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
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обслуговування автозаправної станції на Наддніпрянському шосе, 8 від 03
жовтня 2008 року № 82-6-00524 (А-25349). (Від 04.06.2019 № 08/231-1956/ПР).
16) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями «Дікергофф /Україна/» договору оренди земельної
ділянки для реконструкції з добудовою, експлуатації та обслуговування
цілісного майнового комплексу на вулиці Червоноткацькій, 73 у Деснянському
районі міста Києва (А-26398). (Від 09.10.2019 № 08/231-3058/ПР).
17) Про поновлення приватному підприємству «ШАРЛОТТА»
договору оренди
земельної ділянки для розміщення та експлуатації
торговельного павільйону на перетині вулиць Мельниченка та Великої
Окружної у Святошинському районі м. Києва від 12 січня 1999 року № 75-500031 (у редакції договору від 07 травня 2010 року № 75-6-00489) (А-20908).
(Від 19.08.2019 № 08/231-2564/ПР).

3.6.

Про зміну цільового призначення земельної ділянки:

1)
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 10.01.2019 № 08/231-110/ПР).
2)
Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці
Прадещук Оксані Михайлівні для будівництва багатоповерхових житлових
будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра
Радченка, 27 у Солом’янському районі міста та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки (Д-9412). (Від 11.06.2019 № 08/231-2116/ПР).
3)
Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОТАНІК» для експлуатації та
обслуговування житлового багатоквартирного будинку з прибудованими
нежитловими приміщеннями по наданню соціальних послуг населенню на вул.
Льва Толстого, 29 у Голосіївському районі міста Києва (315057228). (Від
30.08.2019 № 08/231-2664/ПР).

3.7.

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки:

1)
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на вул.
Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва 26 січня 2017 року
№ 47 (Д-9264). (Від 11.04.2019 № 08/231-1405/ПР).
2)
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
12.10.2015 № 330, укладеного між Київською міською радою та
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (А-26543). (Від 17.01.2019 № 08/231-315/ПР).
3)
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
01.03.2005 № 75-6-00172 (у редакції договору про поновлення договору оренди
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земельної ділянки від 26.03.2018 № 316) (А-25431). (Від 18.07.2018 № 08/2312305/ПР).
4)
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки у 20-му
мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі
м. Києва від 19 травня 2005 року № 62-6-00230 (зі змінами), укладеного між
Київською
міською
радою,
публічним
акціонерним
товариством
«Домобудівний комбінат №4» та товариством з обмеженою відповідальністю
«ФІАНІТ» (А-27204). (Від 11.06.2019 № 08/231-2119/ПР).

3.8.

Про внесення змін до рішення:

1)
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2008
№ 884/884 (із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської міської
ради від 27.11.2009 № 782/2851) (А-25204). (Від 06.06.2018 № 08/231-1954/ПР).
(Повторно).
3.9.

Про поділ земельних ділянок:

1)
Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з
обмеженою відповідальністю «КАМАТЕК» та передачу в оренду земельних
ділянок
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРСЕРВІСГРУП»
та
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРІ ГРУПП» для реконструкції існуючих будівель і
споруд, нового будівництва адміністративного комплексу з подальшою
експлуатацією на Залізничному шосе, 47 у Печерському районі міста Києва (А26594). (Від 31.01.2019 № 08/231-600/ПР).
2)
Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді приватного
акціонерного товариства «Квадрат-Україна» на перетині вул. Милославської та
просп. Володимира Маяковського у Деснянському районі м. Києва, та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки (Д-9047). (Від 26.12.2018 № 08/2314329/ПР).
3.10. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту
землеустрою:
1)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки громадянину Коротунову Андрію
Васильовичу у пров. Столєтова, 12б у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (К-38747). (Від 07.06.2019 № 08/231-2076/ПР).
2)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Карповій Марії Леонідівні на вул.
Яслинській, 8 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34958).
(Від 17.09.2018 № 08/231-2905/ПР).
3)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки громадянину Гаврилюку Євгенію
Валерійовичу на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва для ведення
індивідуального садівництва (К-39260). (Від 15.07.2019 № 08/231-2478/ПР).
4)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Крачковській Олені Вікторівні у 2-му
пров. Чехова, 4 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34650).
(Від 23.10.2018 № 08/231-3741/ПР).
5)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гуренку Олексію Вікторовичу
поблизу вул. Любомирської у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35782).
(Від 11.01.2019 № 08/231-171/ПР).
6)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Гапоновій Лідії Михайлівні на вул.
Якова Качури, 56-а у Святошинському районі міста Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34035).
(Від 17.07.2018 № 08/231-2272/ПР).
7)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Сухоруковій Ользі Олександрівні на
вул. Лермонтова, 76-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33064).
(Від 26.04.2018 № 08/231-1433/ПР).
8)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Лукієнку Сергію Анатолійовичу у
пров. Московському, 1б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35083).
(Від 20.09.2018 № 08/231-2999/ПР).
9)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Гуменній Людмилі Григорівні на вул.
Масловка, 5, діл. 17 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного
садівництва (К-33672). (Від 08.01.2019 № 08/231-35/ПР).
10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Духоті Олександрі Олександрівні на
вул. Курортній, 18-к в Оболонському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31908).
(Від 04.12.2017 № 08/231-3050/ПР).
11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Василенку Володимиру Петровичу
на вул. Маршака, 3 у Святошинському районі міста Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34118).
(Від 17.07.2018 № 08/231-2293/ПР).
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12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Соколенко Валентині Миколаївні на
вул. Цілинній, 18а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32972).
(Від 14.03.2018 № 08/231-881/ПР). (Повторно).
13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Горбачову Віктору Миколайовичу,
члену
ОБСЛУГОВУЮЧОГО
КООПЕРАТИВУ
«САДОВО-ДАЧНЕ
ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ», на вул. 6-тій Садовій, діл. 2 в Оболонському
районі м. Києва для ведення колективного садівництва (К-34653). (Від
20.09.2018 № 08/231-3009/ПР).
14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Подлісовській Ганні Олексіївні на
вул. Павла Потоцького, 132а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-34617). (Від 18.09.2018 № 08/231-2945/ПР).
15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Лихацькому Олегу Анатолійовичу у
пров. Шевченка, 39а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34108).
(Від 14.08.2018 № 08/231-2529/ПР).
16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Машку Андрію Миколайовичу на
вул. Повітрофлотській, 78 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35335).
(Від 06.09.2018 № 08/231-2738/ПР).
17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Спичак Наталії Борисівні на вул.
Сергія Колоса, 33б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34173).
(Від 16.07.2018 № 08/231-2257/ПР).
18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Посудевській Олені Василівні на вул.
Крилова, 30-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32865). (Від 26.04.2018 №
08/231-1434/ПР).
3.11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:
1)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«ГУНАТЕХ» на вул. Дорогожицькій, 8 у Шевченківському районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
об’єктів
інженерно-транспортної
інфраструктури (заїзди та виїзди, крім об’єктів дорожнього сервісу) (К-32761).
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(Від 13.03.2018 № 08/231-853/ПР).
2)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між
просп. Академіка Палладіна та буд. 87, 87-а на бульв. Академіка Вернадського
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33258). (Від
26.04.2018 № 08/231-1415/ПР).
3)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації на вул. Драгоманова, 6 у Дарницькому районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (К35132). (Від 25.09.2018 № 08/231-3067/ПР).
4)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Енвіл» на вул. Семена Скляренка, 17 в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування офісно-торгівельно-виробничо-складського
комплексу та адміністративних корпусів (К-32609). (Від 05.02.2018 № 08/231385/ПР).
5)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з додатковою відповідальністю «РЕНТ»,
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16»,
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999»,
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ»,
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР»
на вул. Аляб’єва, 3 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з
адміністративними, складськими та виробничими приміщеннями, стоянки
технологічного і службового автотранспорту (К-33414). (Від 31.05.2018 №
08/231-1897/ПР).
6)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський
метрополітен» на просп. Голосіївському у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування павільйону виходу (входу) станції
метрополітену «Голосіївська» (К-33976). (Від 12.06.2018 № 08/231-2024/ПР).
7)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київпастранс» на
вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі
будівництва тролейбусної лінії від станції київського метрополітену
«Академмістечко» до житлового масиву Новобіличі (К-34477). (Від 23.07.2018
№ 08/231-2365/ПР).
8)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕНТЕХ-УКРАЇНА» на вул. Ярославській, 39-Г у
Подільському районі м. Києва для обслуговування офісної будівлі (К-33297).
(Від 24.04.2018 № 08/231-1392/ПР).
9)
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Бульварно-Кудрявській, 14-16 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації скверу (К-33832). (Від 26.07.2018 № 08/231-2438/ПР).
10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Хрещатик у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації бульвару (К32877). (Від 06.06.2018 № 08/231-1965/ПР).
11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Білоруській, 1 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К33822). (Від 12.06.2018 № 08/231-2023/ПР).
12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля
Цирку у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-32876).
(Від 04.06.2018 № 08/231-1915/ПР).
13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. С.
Хохлових у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К32881). (Від 25.06.2018 № 08/231-2133/ПР).
14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на
Врубелівському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації
парку (К-33827). (Від 26.07.2018 № 08/231-2435/ПР).
15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
Олени Теліги у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації парку (К33831). (Від 26.07.2018 № 08/231-2441/ПР).
16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню культури, туризму та охорони
культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Федора Максименка, 18 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої музичної школи
№ 39 (К-33851). (Від 12.06.2018 № 08/231-2022/ПР).
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3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:
1)
Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.01.2008
№ 66-6-00448, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «ФІНДЖЕК» для будівництва житлового
комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями, паркінгами та
спортивним майданчиком на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва.
(Від 23.05.2018 № 08/231-1765/ПР). (Доп. Буділов М.М.).
3.13. Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки:
1)
Про відмову ТОВ «ЛВ-Холдинг» у поновленні договорів оренди
земельних ділянок. (Від 24.01.2019 № 08/231-468/ПР). (Доп. Шаповал А.А.).
4.

Різне.

Київський міський голова

В. Кличко
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