КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про порядок денний
пленарного засідання IX сесії
Київської міської ради
VІІІ скликання 30.05.2019

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 30.05.2019 такі питання:
1. Загальні питання:
1)
Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 29.11.2018 № 08/2314229/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).
2)
Про внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049. (Від 06.05.2019 № 08/231-1773/ПР).
(Доп. Мельник Н.О., Странніков А.М.). (Повторно).
3)
Про припинення шкірно-венерологічних закладів охорони здоров’я
шляхом
приєднання
до
територіального
медичного
об’єднання
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у місті Києві. (Від 10.05.2018 № 08/231-1517/ПР).
(Доп. Гінзбург В.Г.).
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4)
Про припинення протитуберкульозних закладів охорони здоров’я
шляхом приєднання до територіального медичного об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ»
у місті Києві. (Від 10.05.2018 № 08/231-1518/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.).
5)
Про припинення санаторно-курортних закладів охорони здоров’я
шляхом
приєднання
до
територіального
медичного
об’єднання
«САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві. (Від 10.05.2018 № 08/2311519/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.).
6)
Про припинення психіатричних закладів охорони здоров’я шляхом
приєднання до територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті
Києві. (Від 10.05.2018 № 08/231-1520/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.).
7)
Про припинення Київського міського центру здоров’я шляхом
приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський
центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). (Від 17.04.2018 № 08/231-1259/ПР).
(Доп. Гінзбург В.Г.).
8)
Про визначення закладів охорони здоров’я централізованими
закупівельними організаціями та проведення процедур закупівель товарів за
рамковими угодами. (Від 02.04.2019 № 08/231-1382/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.).
9)
Про реорганізацію Міжобласної спеціальної вечірньої (змінної)
школи ІІ-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва шляхом приєднання її
до Школи І-ІІІ ступенів № 199 Шевченківського району м. Києва. (Від
14.02.2019 № 08/231-757/ПР). (Доп. Фіданян О.Г., Гаряга О.О.).
10) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». (Від 13.11.2018 № 08/2314039/ПР). (Доп. Тур Ю.Л.).
11) Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті
Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2019 році. (Від 12.04.2019 № 08/2311421/ПР). (Доп. Мальований А.М.).
12) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 липня
2016 року № 580/580 «Про затвердження Положення про Президію Київської
міської ради». (Від 29.01.2019 № 08/231-558/ПР). (Доп. Макаров О.А.).
13) 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.).
14) Про викуп нерухомого майна на вул. Драгоманова, 1-В у
Дарницькому районі м. Києва для суспільних потреб. (Від 13.02.2019 № 08/231747/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). (Повторно).
15) Про викуп нерухомого майна на вул. Єлизавети Чавдар, 11-А у
Дарницькому районі м. Києва для суспільних потреб. (Від 13.02.2019 № 08/231748/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.).
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2. Про питання власності:
1)
Про майнові питання, пов’язані з будівництвом середньої
загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі.
(Від 24.01.2019 № 08/231-472/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).
2)
Про майнові питання, пов’язані з будівництвом об’єкта
громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 у Голосіївському
районі. (Від 24.01.2019 № 08/231-467/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).
3)
Про майнові питання, пов’язані з будівництвом приватного
медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі. (Від
12.09.2018 № 08/231-2824/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).
4)
Про безоплатну передачу майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної
громади міста Бердичів Житомирської області. (Від 01.02.2019 № 08/231652/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.).
5)
Про внесення змін до таблиці 1 додатка 4 до рішення Київської
міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної
власності територіальної громади міста Києва». (Від 25.02.2019 № 08/231921/ПР). (Доп. Онофрійчук П.В.).
3.
Про питання містобудування та землекористування. (Доп.
Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.):
3.1.

Громадяни:

1)
Про передачу громадянину Кур’янову Миколі Вікторовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 30-а у
Голосіївському районі м. Києва (А-23666). (Від 11.04.2018 № 08/231-1195/ПР).
2)
Про передачу земельної ділянки громадянці Юрх Людмилі
Анатоліївні для обслуговування жилого будинку і господарських будівель на
вул. Ріхарда Зорге, 5 у Святошинському районі м. Києва (П-9835). (Від
24.09.2018 № 08/231-3028/ПР).
3)
Про передачу громадянці Сокур Тамілі Володимирівні, члену
обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Дружба-2» Дарницького
району м. Києва», у приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій, 102,
діл. 20 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва
(А-23484). (Від 11.10.2018 № 08/231-3533/ПР).
4)
Про передачу громадянці Дибі Лесі Олександрівні, члену
садівничого товариства «Дніпро-1», у приватну власність земельної ділянки на
вул. Садовій 51 діл. 1-ж у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва (А-23839). (Від 01.10.2018 № 08/231-3170/ПР).
5)
Про передачу громадянці Фіголь Ларисі Сергіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крутій, 19 у Дарницькому районі м.
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Києва (4703). (Від 30.08.2018 № 08/231-2605/ПР).
6)
Про передачу громадянину Новікову Андрію Михайловичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 29-а у
Солом’янському районі м. Києва (А-23802). (Від 11.10.2018 № 08/231-3535/ПР).
7)
Про передачу громадянці Дробот Єлизаветі Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 28 в Оболонському районі м.
Києва (А-23825). (Від 30.08.2018 № 08/231-2599/ПР).
8)
Про передачу громадянину Василяку Олександру Володимировичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка,
32-б в Оболонському районі м. Києва (А-22508). (Від 11.04.2018 № 08/2311189/ПР).
9)
Про передачу громадянину Векличу Олександру Олексійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 146-в у
Голосіївському районі м. Києва (А-25754). (Від 15.11.2018 № 08/231-4067/ПР).
10) Про передачу громадянці Агранович Ірині Семенівні земельної
ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 11-тій Канальній, діл. 3 у
Дніпровському районі м. Києва (А-22018). (Від 09.07.2018 № 08/231-2192/ПР).
11) Про передачу громадянці Данилко Людмилі Михайлівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул.
Садовій, 3, діл. 147-а у садівницькому товаристві «Нивки» у Святошинському
районі м. Києва (А-23561). (Від 17.05.20018 № 08/231-1671/ПР).
12) Про передачу громадянці Главацькій Інні Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Красилівській, 9-а у Голосіївському
районі м. Києва (А-26593). (Від 26.02.2019 № 08/231-926/ПР). (Повторно).
13) Про передачу громадянці Лебідь Світлані Борисівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 9-д у Дарницькому
районі м. Києва (А-12436). (Від 03.02.2016 № 08/231-670/ПР). (Повторно).
14) Про передачу громадянину Попку Сергію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 9-з у Дарницькому
районі м. Києва (А-12439). (Від 03.02.2016 № 08/231-658/ПР). (Повторно).
15) Про передачу громадянці Костюченко Любові Федорівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 107-а у Солом’янському
(А-22543). (Від 12.03.2019 № 08/231-1179/ПР).
16) Про передачу громадянину Фомічеву Сергію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для індивідуального садівництва на вул.
Конча-Озерній, 10-в дачний кооператив «Конча-Заспа» у Голосіївському районі
міста Києва (А-25316). (Від 14.03.2019 № 08/231-1253/ПР).
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17) Про передачу громадянці Романенко Марії Богданівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі
міста Києва (А-24594). (Від 21.02.2019 № 08/231-915/ПР).
18) Про передачу громадянину Кушніренку Антону Вікторовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 2 у
Голосіївському районі м. Києва (А-24062). (Від 17.05.2018 № 08/231-1681/ПР).
19) Про передачу громадянину Марченку Богдану Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 4 у
Голосіївському районі м. Києва (А-24061). (Від 16.05.2018 № 08/231-1626/ПР).
20) Про передачу громадянину Бондарчуку Олегу Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 18 у
Деснянському районі міста Києва (П-9959). (Від 12.03.2019 № 08/231-1176/ПР).
21) Про передачу громадянці Христенко Олені Віталіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 16 у Деснянському
районі міста Києва (П-9960). (Від 12.03.2019 № 08/231-1177/ПР).
22) Про передачу громадянину Ковтуну Олександру Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Удовиченка, 7-а у
Голосіївському районі міста Києва (А-24595). (Від 14.02.2019 № 08/231760/ПР).
23) Про передачу громадянці Воловик Наталії Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Андрія Сови, 6 у Деснянському районі
міста Києва (А-26292). (Від 12.03.2019 № 08/231-1174/ПР).
24) Про передачу громадянці Зеленій Євгенії Олександрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Олександра Даля, 3-а у Деснянському
районі міста Києва (А-26293). (Від 12.03.2019 № 08/231-1173/ПР).
25) Про передачу громадянці Войтович Ганні Вікторівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Андрія Сови, 8 у Деснянському районі
міста Києва (А-26294). (Від 12.03.2019 № 08/231-1175/ПР).
26) Про передачу громадянину Главацькому Дмитру Ярославовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 2-б у Дарницькому
районі міста Києва (П-10100). (Від 16.05.2019 № 08/231-1857/ПР).
27) Про передачу громадянину Корецькому Ігорю Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Осецького, 22 у
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Голосіївському районі міста Києва (А-24560). (Від 14.02.2019 № 08/231761/ПР).
28) Про передачу громадянину Чиківчуку Леоніду Васильовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Левитського, 13 у
Голосіївському районі міста Києва (А-24652). (Від 21.02.2019 № 08/231913/ПР).
29) Про передачу громадянину Кальку Олексію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 2-га
Лінія, 64-в у Голосіївському районі міста Києва (А-26545). (Від 22.03.2019 №
08/231-1309/ПР).
30) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Леонець Надією
Анатолієвною для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Музичанській, 4 у Святошинському
районі міста Києва (П-10001). (Від 03.05.2019 № 08/231-1686/ПР).
31) Про приватизацію громадянином Сідляренком Анатолієм
Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 9 у
Солом’янському районі міста Києва (П-9466). (Від 02.05.2019 № 08/2311605/ПР).
32) Про
приватизацію
громадянином
Сідляренком
Павлом
Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 9-а у
Солом’янському районі міста Києва (П-9925). (Від 03.05.2019 № 08/2311672/ПР).
33) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Тарасевич Аллі
Олександрівні та Ревуцькому Володимиру Петровичу для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд вул. Ясній, 5
у Солом’янському районі м. Києва (П-9840). (Від 08.10.2018 № 08/2313391/ПР).
3.2.

Надання/передача:

1)
Про надання земельної ділянки Службі безпеки України для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд державного підприємства
«Будівельне управління Служби безпеки України» на вул. Причальній, 5-а у
Дарницькому районі м. Києва (Д-8166). (Від 28.12.2018 № 08/231-4386/ПР).
2)
Про надання земельної ділянки Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф міста Києва для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд медичного закладу (підстанція швидкої
медичної допомоги № 7) на просп. Свободи, 22а у Подільському районі м.
Києва (А-25740). (Від 17.10.2018 № 08/231-3600/ПР).
3)
Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Ушинського, 32 у
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Солом’янському районі міста Києва (А-26060). (Від 19.12.2018 № 08/2314302/ПР).
4)
Про надання в постійне користування комунальному підприємству
«Спортивний комплекс «Старт» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування спортивного комплексу «Стадіон «Старт» на вул. Шолуденка,
26-28/4 в Шевченківському районі міста Києва (А-26692). (Від 25.02.2019 №
08/231-923/ПР).
5)
Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «КЕРІВНИЙ ЦЕНТР
«ПАТРІЯРШОЇ КУРІЇ» УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ» у
постійне користування земельної ділянки для будівництва культової споруди з
озелененням прилеглої території у пров. Феодосійському, 5 у Голосіївському
районі міста Києва (Д-8767). (Від 31.01.2019 № 08/231-562/ПР).
6)
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).
7)
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).
8)
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).
9)
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).
10) 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).
11) 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).
12) 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).
13) Про надання Державному підприємству «Укрінвестбуд» у постійне
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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).
14) 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).
15) 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).
16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Школа
адвокатської майстерності» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будинку офісного призначення на вул. Ентузіастів, 1/2 у
Дніпровському районі м. Києва (Д-8593). (Від 13.09.2018 № 08/231-2857/ПР).
17) 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).
18) 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).
19) 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).
20) 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).
21) 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).
22) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТОР ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу на вул.
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Резервній, 8 в Оболонському районі міста Києва (А-26705). (Від 18.03.2019 №
08/231-1264/ПР).
23) 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).
24) 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).
25) 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).
26) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ВАКУСІНВЕСТМЕНТС» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури на б-рі Дружби народів,
19-д у Печерському районі м. Києва (А-25241). (Від 22.11.2018 № 08/2314201/ПР).
27) 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).
28) Про надання Київському апеляційному адміністративному суду
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об’єкту транспортної
інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Анищенка, 6 у
Печерському районі м. Києва (Д-8544). (Від 16.11.2018 № 08/2131-4133/ПР).
29) 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).
30) 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).
31) 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).
32) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС
«УКРАЇНСЬКИЙ
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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).
33) 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).
34) Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ АРТ» на вул. Березневій,
12 у Дніпровському районі міста Києва для влаштування об’єкта інженернотранспортної інфраструктури (заїзду до території закладу освіти та виїзду з
території закладу освіти) (Д-8990). (Від 22.01.2019 № 08/231-356/ПР).
35) 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).
36) 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).
37) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
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).
38) 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).
39) Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Проспект Комарова Космонавта, будинок 20-а» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою
автостоянкою та об’єктами соціально-культурного побуту на просп.
Космонавта Комарова, 20-а у Солом’янському районі м. Києва (А-25595). (Від
25.10.2018 № 08/231-3765/ПР).
40) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРИЗОНТ
ПАРК» в оренду земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
адміністративних будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе
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на вул. Миколи Грінченка, 4 у Солом’янському районі міста Києва (А-26411).
(Від 17.01.2019 № 08/231-320/ПР).
41) 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).
42) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку дипломатичного призначення на вул.
Богдана Хмельницького, 60 у Шевченківському районі міста Києва (А-26096).
(Від 26.12.2018 № 08/231-4330/ПР).
43) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству
«Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та будівлі майстерні на вул. Дегтярівській, 31, корпус
2 у Шевченківському районі м. Києва (Д-8765). (Від 03.07.2018 № 08/2312171/ПР).
44) 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).
45) 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).
46) 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).
47) 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).
48) 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).
49) 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).
50) 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).
51) 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).
52) 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).
53) 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).
54) 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).
55) 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).
56) 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).
57) 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).
58) 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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59) 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).
60) 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).
61) 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).
62) 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).
63) 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).
64) 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).
65) 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).
66) 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).
67) 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).
68) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» земельної ділянки для експлуатації та
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обслуговування виробничих будівель на вул. Лебединській, 3-б в
Оболонському районі міста Києва (А-16067). (Від 18.01.2019 № 08/231-351/ПР).
3.3.

Продаж:

1)
Про продаж на земельних торгах права оренди земельної ділянки у
пров. Рощинському, 2 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Є-1533). (Від
15.01.2019 № 08/231-183/ПР). (Повторно).
3.4.

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).
3.5.

Про поновлення договору оренди земельних ділянок:

1)
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).
2)
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).
3)
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).
4)
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).
5)
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«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).
6)
Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» договору оренди земельної ділянки на
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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).
7)
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).
8)
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).
9)
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).
10) 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).
3.6.

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).
3.7.

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
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№ 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
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 від
03.09.2004 №78-6-00211 (у редакції договору про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 12.08.2015 №3275). (Від 19.02.2019 № 08/231-884/ПР).
(Доп. Меліхова Т.І.).
3.8.

Про розірвання договору оренди земельної ділянки:

1)
Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині
вул. Казимира Малевича та вул. Лабораторної у Голосіївському районі м. Києва
від 13.10.2003 № 79-6-00148 (зі змінами) (А-25555). (Від 19.11.2018 № 08/2314170/ПР).
3.9. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою:
1)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чередниченку
Олександру Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35066). (Від 04.09.2018 № 08/2312678/ПР).
2)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савенку Андрію
Олександровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35315). (Від 27.09.2018 № 08/2313147/ПР).
3)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суханову
Сергію Євгенійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35330). (Від 27.09.2018 № 08/2313145/ПР).
4)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щепінському
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Олегу Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35389). (Від 27.09.2018 № 08/2313156/ПР).
5)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щербенюку
Сергію Євгенійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35374). (Від 27.09.2018 № 08/2313155/ПР).
6)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Левчуку
Ростиславу Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-35373). (Від 27.09.2018 № 08/2313153/ПР).
7)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку
Володимиру Павловичу поблизу вулиці Бродівської у Голосіївському районі м.
Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35018). (Від 06.09.2018 №
08/231-2751/ПР).
8)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі – підприємцю
Бруй Анні Вікторівні на вул. Милославській у Деснянському районі міста
Києва для будівництва кафе (К-36752). (Від 18.02.2019 № 08/231-853/ПР).
9)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ «СПОРТ БЕЗ ПЕРЕШКОД» на просп. Лісовому, 21а у
Деснянському районі м. Києва для розташування спортивної площадки з
комплексом будівель і споруд (К-34145). (Від 23.07.2018 № 08/231-2369/ПР).
10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Гастроном «КУРОРТНИЙ» на вул. Селянській, 1 в
Оболонському районі м. Києва для завершення будівництва нежитлової будівлі
- магазину-складу (К-34181). (Від 18.07.2018 № 08/231-2327/ПР).
4.

Різне.

Київський міський голова

В. Кличко
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