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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 проєкт 

_______________№_____________ 

Про     порядок     денний  

пленарного засідання II сесії 

Київської міської ради     

ІX скликання  

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання           такі питання: 

1. Загальні питання:

1) Про затвердження Договору гарантії, відшкодування та підтримки

проєкту та погодження Кредитного договору і Договору про погашення 

заборгованості. (Від 29.11.2021 № 08/231-4304/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

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

12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 19.05.2022 № 08/231-648/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

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

07.07.2020 № 23/9102 «Про затвердження списку присяжних Святошинського 

районного суду міста Києва». (Від 19.05.2022 № 08/231-649/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

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

19.12.2019 № 505/8078 «Про затвердження списку присяжних Подільського 
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районного суду міста Києва». (Від 19.05.2022 № 08/231-650/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

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

28.07.2020 № 83/9162 «Про затвердження списку присяжних Печерського 

районного суду міста Києва». (Від 19.05.2022 № 08/231-651/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

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

06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку присяжних Оболонського 

районного суду міста Києва». (Від 19.05.2022 № 08/231-647/ПР). (Доп. Плужник 

О.А.). 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №

2183/2224 «Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 

міський туристично-інформаційний центр». (Від 26.05.2022 № 08/231-673/ПР). 

(Доп. Муха В.В.). 

8) Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної

боротьби українського народу на території міста Києва. (Від 20.07.2021 № 

08/231-2579/ПР). (Доп. Михайлова А.А.). (Повторно). 

9) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Вуличний комітет «Озерний» у Подільському районі міста Києва. (Від 

17.01.2022 № 08/231-79/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

10) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Вуличний комітет «Добро» у Дарницькому районі міста Києва. (Від 17.01.2022 

№ 08/231-81/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

11) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Квартальний комітет «Оновлені Милославичі» у Деснянському районі міста 

Києва. (Від 26.05.2022 № 08/231-670/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

12) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Квартальний комітет «Вигурівщина» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

26.05.2022 № 08/231-669/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

13) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Квартальний комітет «Село Троєщина» у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 26.05.2022 № 08/231-671/ПР). (Доп. Ярмоеленко Ю.О.). 

14) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Будинковий комітет «Саксаганського – Історичний» у Шевченківському районі 

міста Києва. (Від 26.05.2022 № 08/231-667/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

15) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Будинковий комітет «Провулок Михайлівський, 20» у Шевченківському районі 

міста Києва. (Від 26.05.2022 № 08/231-666/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

16) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

«Квартальний комітет «Маяк» у Деснянському районі міста Києва. (Від 

26.05.2022 № 08/231-668/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

17) Про організаційні питання, пов’язані з ефективним використанням та

збереженням автомобільних доріг Оболонського району міста Києва. (Від 

31.01.2022 № 08/231-270/ПР). (Доп. Чорній Б.П.). 
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18) Про здійснення державного контролю за використанням та охороною

земель усіх категорій та форм власності на території міста Києва. (Від 10.05.2022 

№ 08/231-636/ПР). (Доп. Пелих В.М.). 

2. Про питання власності:

1) Про включення до Переліку другого типу нежитлових приміщень

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 31.12.2021 № 

08/231-4583/ПР). (Доп. Гудзь А.А.).  
2) Про надання дозволу Київському зоологічному парку 

загальнодержавного значення на списання майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 17.02.2022 № 08/231-

429/ПР). (Доп. Гудзь А.А.). 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп.

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

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

3.1.1. Для потреб правоохоронних органів: 

1) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Моторній, 6 у Голосіївському районі міста Києва 

(442012896). (Від 21.03.2022 № 08/231-541/ПР). 

2) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Ремонтній, 7 у Дарницькому районі міста Києва 

(412018025). (Від 03.05.2022 № 08/231-614/ПР). 

3) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Червоноткацькій, 2 у Дніпровському районі міста 

Києва (799866019). (Від 03.05.2022 № 08/231-615/ПР). 

4) Про надання Головному управлінню Національної поліції у місті

Києві дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для розміщення та постійної діяльності 

Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та 
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організацій, що належать до сфери управління Національної поліції на бульв. 

Кольцова, 22-А у Святошинському районі міста Києва (781352018). (Від 

22.04.2022 № 08/231-565/ПР). 

5) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення 

спеціального майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів на 

вул. Пухівській, 3 у Деснянському районі міста Києва (497018922). (Від 

21.01.2022 № 08/231-180/ПР). 

3.1.2. Для інших потреб: 

1) Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОМУ

МУЗЕЮ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування пам’яток фортифікації на вул. Саперно-Слобідській, 78 у 

Голосіївському районі міста Києва (310103734). (Від 09.11.2021 № 08/231-

4075/ПР). 

2) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПЕРЕМОГИ, 55-А» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(проїзди) на просп. Перемоги, 55/2 у Солом’янському районі міста Києва 

(602210105). (Від 02.12.2021 № 08/231-4351/ПР). 

3) Про надання Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку

«Бульвар Лесі Українки, 5» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на бульв. Лесі Українки, 5 у Печерському 

районі міста Києва (552801876). (Від 06.12.2021 № 08/231-4386/ПР). 

4) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУД-ТЕХНОЛОДЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для влаштування та 

експлуатації об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури та об’єктів 

дорожнього господарства (проїзд) на просп. Перемоги, 138 у Святошинському 

районі міста Києва (201214558). (Від 03.02.2022 № 08/231-332/ПР). 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

1) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІСТОУН ГРУП» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими приміщеннями, паркінгом та готельно-офісним центром на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23091
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
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Охтирській у Солом’янському районі міста Києва (390148146). (Від 13.01.2022 

№ 08/231-55/ПР). 

2) Про відмову ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КРУТОГІРНИЙ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

влаштування під’їзду на вул. Крутогірній, буд. 13-13А у Солом’янському районі 

міста Києва (553601187). (Від 17.01.2022 № 08/231-110/ПР). 

3) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАКОР СІТІ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім 

об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Академіка Заболотного, 37 у 

Голосіївському районі міста Києва (739413016). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4062/ПР). (Повторно). 

4) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДОІЛ КОМПАНІ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

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

4-б у Дарницькому районі міста Києва (564801705). (Від 19.01.2022 № 08/231-

124/ПР).

3.3. Про передачу громадянам в оренду земельної ділянки: 

1) Про передачу громадянину Бойку Ярославу Леонідовичу земельної

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. 

Гончарній, 24 (урочище Гончарі, Кожум’яки) у Шевченківському районі міста 

Києва (619884304). (Від 23.12.2021 № 08/231-4514/ПР). 

3.4. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Гвардійській, 18, літ. А у

Голосіївському районі м. Києва громадянину Сухецькому Богдану Леонідовичу 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі для надання послуг 

населенню (311119794). (Від 26.11.2021 № 08/231-4260/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки в пров. Політехнічному, 3-в у

Шевченківському районі м. Києва громадянину Олексенку Петру 

Володимировичу для експлуатації та обслуговування закладу громадського 

харчування (331138319). (Від 28.12.2021 № 08/231-4560/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки на вул. Червоноткацькій, 59-а у

Деснянському районі м. Києва Шостаку Володимиру Володимировичу для 

експлуатації та обслуговування будівлі складського призначення (488118182). 

(Від 21.01.2022 № 08/231-167/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23727
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4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки

земельної ділянки, що підлягає продажу (628531196). (Від 14.01.2022 № 08/231-

71/ПР). 

5) Про питання погодження з Кабінетом Міністрів України продажу

земельних ділянок (503111121). (Від 28.12.2021 № 08/231-4551/ПР). 

6) Про продаж земельної ділянки на вул. Петропавлівській, 2-б у

Подільському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАВІЛЬЙОН ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ» для експлуатації та обслуговування 

будівлі громадського харчування та роздрібної торгівлі (211667647). (Від 

23.10.2021 № 08/231-3864/ПР). 

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

районі м. Києва публічному акціонерному товариству «Науково-виробничий 

центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» для експлуатації 

адміністративно-виробничої бази (354967410). (Від 08.02.2022 № 08/231-

367/ПР). 

8) Про продаж земельної ділянки на Кільцевій дорозі, 10 у

Солом’янському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДЖЕТ 1» для експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 

комплексом сервісного обслуговування (687731136). (Від 28.12.2021 № 08/231-

4559/ПР). 

3.5. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

1) Про поновлення гаражному кооперативу «ДРУЖБА» договору

оренди земельної ділянки від 24 листопада 2006 року № 85-6-00295 (зі змінами) 

(513005746). (Від 09.11.2021 № 08/231-4073/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю

«ПАТРІОТ ХОЛДІНГ» договору оренди земельної ділянки від 21 лютого 2006 

року № 79-6-00390 (зі змінами) (390568081). (Від 03.02.2022 № 08/231-328/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної ділянки 

від 13 квітня 2006 року № 82-6-00363 (зі змінами) (681710560). (Від 22.10.2021 

№ 08/231-3802/ПР). (Повторно). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «РИНОК

- 1» договору оренди земельної ділянки від 13 лютого 2006 року № 62-6-00306

(зі змінами) (709306053). (Від 08.10.2021 №08/231-3720/ПР). (Повторно).

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю науково

- виробничому центру «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки від 09

лютого 2012 року № 91-6-00952 (594905923). (Від 26.11.2021 № 08/231-4241/ПР).

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю науково

- виробничому центру «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки від 08

лютого 2012 року № 66-6-00599 (340572331). (Від 19.11.2021 № 08/231-4164/ПР).

7) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ

ОЙЛ ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 09 лютого 2012 року № 79-

6-00834 (799983059). (Від 26.11.2021 № 08/231-4239/ПР).

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23546
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23546
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22821
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22821
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22821
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22821
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1652401512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1652401512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1652401512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1652401512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2029854134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2029854134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2029854134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23249
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8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ

ОЙЛ ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 09 лютого 2012 року № 79-

6-00833 (522905004). (Від 26.11.2021 № 08/231-4240/ПР).

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю науково-

виробничий центр «ЄВРОДІМ» договору оренди земельної ділянки від 08 

лютого 2012 року № 66-6-00601 (571405747). (Від 26.11.2021 № 08/231-4298/ПР). 

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю науково-

виробничий центр «ЄВРОДІМ» договору оренди земельних ділянок від 08 

лютого 2012 року № 82-6-00639 (415050245). (Від 19.11.2021 № 08/231-4169/ПР). 

11) Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 15 березня

2007 року № 79-6-00482 (зі змінами) та внесення змін до нього (423059476). (Від 

02.02.2022 № 08/231-295/ПР). 

12) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю

«СКАЙПРОДЖЕКТ» договору оренди земельної ділянки від 02 лютого 2011 

року № 82-6-00615 (зі змінами) (401057445). (Від 17.02.2022 № 08/231-447/ПР). 

13) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю фірмі

«РАСЛ» договору оренди земельної ділянки від 31 жовтня 2005 року № 82-6-

00323 (зі змінами) (407056751). (Від 27.05.2021 № 08/231-1753/ПР). 

14) Про поновлення державному підприємству «АНТОНОВ» договору

оренди земельної ділянки від 22 жовтня 2010 року № 75-6-00504 (зі змінами) 

(587405544). (Від 21.03.2022 № 08/231-540/ПР). 

15) Про поновлення комунальній організації виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «ІНСТИТУТ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. КИЄВА» договору оренди земельної ділянки від 

24 листопада 2006 року № 72-6-00389 (зі змінами) (340507245). (Від 22.10.2021 

№ 08/231-3807/ПР). 

16) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю

«ПРОМЛЕНД ІНВЕСТ» договорів оренди земельних ділянок від 21 серпня 2018 

року № № 3315, 3318 (577105015, 477056071). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3142/ПР). 

3.6. Про відмову у поновленні договору оренди земельних ділянок: 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «АСМА-

КРИМ» в поновленні договору оренди земельної ділянки від 18 жовтня 2007 

року № 75-6-00363 (зі змінами) (360598968). (Від 13.12.2021 № 08/231-4458/ПР). 

3.7. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земель: 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (490532528). (Від 28.12.2021 № 08/231-4554/ПР). 

2) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (624005305). (Від 31.12.2021 № 08/231-4586/ПР). 

3) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23552
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23552
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23624
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інвентаризації земель (325361960). (Від 06.01.2022 № 08/231-26/ПР). 

4) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (689065342). (Від 30.12.2021 № 08/231-4573/ПР). 

5) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (355341900). (Від 12.01.2022 № 08/231-43/ПР). 

6) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (780099539). (Від 21.01.2022 № 08/231-169/ПР). 

7) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (634015364). (Від 26.01.2022 № 08/231-215/ПР). 

8) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (488531969). (Від 26.01.2022 № 08/231-216/ПР). 

9) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (608885328). (Від 26.01.2022 № 08/231-217/ПР). 

10) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (511453766). (Від 26.01.2022 № 08/231-218/ПР). 

11) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (345312137). (Від 02.02.2022 № 08/231-299/ПР). 

12) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (595053336). (Від 17.01.2022 № 08/231-117/ПР). 

13) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (449538197). (Від 28.01.2022 № 08/231-259/ПР). 

14) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (450533207). (Від 08.02.2022 № 08/231-350/ПР). 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (722289533). (Від 11.02.2022 № 08/231-374/ПР). 

16) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (711343530). (Від 16.02.2022 № 08/231-426/ПР). 

17) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (413539742). (Від 16.02.2022 № 08/231-427/ПР). 

18) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо

інвентаризації земель (512253580). (Від 16.02.2022 № 08/231-428/ПР). 

3.8. Надання/передача: 

3.8.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування ГРП на вул. Васильківській, 

5/7 у Голосіївському районі міста Києва (557341437). (Від 22.10.2021 № 08/231-

3785/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23699
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 6П5 на вул. 

Куренівській, 8 в Оболонському районі міста Києва (633764176). (Від 05.10.2021 

№ 08/231-3705/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на просп. Відрадному, 30 у Солом’янському районі міста 

Києва (241801796). (Від 29.11.2021 № 08/231-4318/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування котельні на вул. Будівельників, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (569341773). (Від 31.10.2019 № 08/231-

3274/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Академіка Доброхотова, 1 у Святошинському районі міста Києва (495417203). 

(Від 15.11.2019 № 08/231-3341/ПР). 

6) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Райдужній, 21А у Дніпровському районі міста Києва (334124170). (Від 

31.10.2019 № 08/231-3273/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на просп. Маяковського Володимира, 4 у Деснянському районі міста 

Києва (780494416). (Від 31.10.2019 № 08/231-3269/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Милославській, 5 у Деснянському районі міста Києва (680524167). (Від 

31.10.2019 № 08/231-3271/ПР). 

9) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

котельні на вул. Михайла Котельникова, 7/13 у Святошинському районі міста 

Києва (364113517). (Від 03.09.2019 № 08/231-2711/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23332
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16280
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Мілютенка, 5А у Деснянському районі міста Києва (544641785). (Від 31.10.2019 

№ 08/231-3266/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Лариси Руденко, 3-В у Дарницькому районі міста Києва 

(558041639). (Від 24.10.2019 № 08/231-3170/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Гонгадзе Георгія, 18 у Подільському районі міста 

Києва (616604139). (Від 18.11.2019 № 08/231-3354/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Свободи, 28 у Подільському районі міста Києва 

(354147244). (Від 18.11.2019 № 08/231-3352/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. Беретті 

Вікентія, 14 у Деснянському районі міста Києва (384177075). (Від 20.11.2019 № 

08/231-3489/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Бахмацькій, 18-а у Святошинському районі міста Києва 

(621544187). (Від 01.11.2021 № 08/231-3979/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на просп. Валерія Лобановського, 117 у Голосіївському районі 

міста Києва (581941753). (Від 22.10.2021 № 08/231-3853/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі насосної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16183
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
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станції № 17 на просп. Палладіна Академіка, 23-А у Святошинському районі 

міста Києва (581041616). (Від 02.02.2022 № 08/231-296/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Лобановського Валерія, 18 у Солом’янському районі 

міста Києва (733902415). (Від 25.04.2022 № 08/231-574/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

центрального теплового пункту на просп. Оболонському, 10 в Оболонському 

районі міста Києва (384177746). (Від 22.04.2022 № 08/231-559/ПР). 

3.8.2. Для розміщення об’єктів водопостачання: 

1) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування артезіанської свердловини та будівлі трансформаторної 

підстанції на вул. Богатирській, 12 в Оболонському районі міста Києва (А-

26359). (Від 02.05.2019 № 08/231-1614/ПР). 
2) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі насосної станції на вул. Михайла Котельникова, 31 у 

Святошинському районі міста Києва (А-26360). (Від 17.04.2019 № 08/231-

1541/ПР). 
3) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування артезіанської свердловини та будівлі трансформаторної 

підстанції на вул. Героїв Дніпра, 32 в Оболонському районі міста Києва 

(А-26356). (Від 17.04.2019 № 08/231-1535/ПР). 
4) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Волгоградській, 37 у Солом’янському 

районі міста Києва (А-26407). (Від 12.04.2019 № 08/231-1430/ПР). 
5) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Набережно-Корчуватській, 80 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-26427). (Від 16.04.2019 № 08/231-

1516/ПР). 
6) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування об’єкту водопостачання на вул. Олександра Сабурова, 19 у 

Деснянському районі міста Києва (А-26350). (Від 12.04.2019 № 08/231-1431/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14317


12 

7) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування бойлерної на вул. Теремківській, 13-а у Голосіївському районі 

міста Києва (А-26428). (Від 19.06.2019 № 08/231-2155/ПР). 
8) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування НС та артезіанської свердловини на вул. Уманській, 12-А у 

Солом’янському районі міста Києва (Д-8531). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1559/ПР). 

9) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування артезіанської свердловини та будівлі трансформаторної 

підстанції на вул. Богатирській, 8 в Оболонському районі міста Києва (А-26357). 

(Від 15.04.2019 № 08/231-1440/ПР). 

10) Про передачу приватному акціонерному товариству «Акціонерна

компанія «Київводоканал» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на бульв. Чоколівському, 24 у Солом’янському 

районі міста Києва (А-26406). (Від 15.04.2019 № 08/231-1439/ПР). 

11) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі підкачки на вул. Михайла Котельникова, 46 у 

Святошинському районі міста Києва (А-26362). (Від 23.05.2019 № 08/231-

1894/ПР). 

3.8.3. Для закладів освіти: 

1) Про надання Національному авіаційному університету в постійне

користування земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

Державного музею авіації на вул. Медовій, 1 у Солом’янському районі міста 

Києва (484447766). (Від 08.10.2020 № 08/231-2560/ПР). (Повторно). 

2) Про надання приватному вищому навчальному закладу 

«Європейський університет» земельної ділянки у постійне користування для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель і споруд університету на 

вул. Миколи Ушакова, 8-А у Святошинському районі міста Києва (364450529). 

(Від 23.12.2021 № 08/231-4526/ПР). 

3.8.4. Для інших потреб: 

1) Про передачу громадянці Дмитришиній Валентині Степанівні

земельної ділянки в оренду для облаштування об’єкту інженерно-транспортної 

інфраструктури протизсувної споруди (підпірної стінки) на вул. Дружній, 25-27-

а у Солом’янському районі міста Києва (618133914). (Від 17.12.2021 № 08/231-

4509/ПР). 

2) Про передачу громадянці Матлавській Людмилі Борисівні земельної

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування гідротехнічної споруди у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14546
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14546
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14546
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14546
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23525
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23238
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складі берегоукріплення з елінгом у пров. Лермонтова 4, 40-Б у Дарницькому 

районі міста Києва (353923906). (Від 26.11.2021 № 08/231-4254/ПР). 

3) Про передачу фізичній особі-підприємцю Атамасю Віктору

Івановичу земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу виробничого призначення на вул. Колекторній, 40-Д у 

Дарницькому районі міста Києва (553739584). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2342/ПР). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «П-18» земельної ділянки в оренду для реконструкції 

нежитлового будинку під житловий будинок на вул. Пріорській, 18 в 

Оболонському районі міста Києва (621554452). (Від 10.12.2021 № 08/231-

4451/ПР). 

5) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю

«АВТОБАНСЕРВІС» земельних ділянок в оренду для експлуатації та 

обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (під’їзду та виїзду до 

автозаправного комплексу) на перетині вул. Полярної та вул. Сім’ї Кульженків в 

Оболонському районі міста Києва (553944335). (Від 03.12.2021 № 08/231-

4372/ПР). 

6) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ОАЗИС

2018» земельної ділянки в оренду для експлуатації, обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) з 

будівлею охорони на Оболонській набережній, від № 35 до № 73 в Оболонському 

районі міста Києва (418393903). (Від 03.12.2021 № 08/231-4369/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОН-2021» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (нежитлові будівлі, споруди) на вул. Петра Вершигори 2А/2 у 

Дніпровському районі міста Києва (789468399). (Від 13.08.2020 № 08/231-

2043/ПР). 

8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДБРД» земельної ділянки в оренду для будівництва, 

експлуатації та обслуговування об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури 

(крім об’єктів дорожнього сервісу (заїзди та виїзди до багатоквартирного 

житлового будинку)) в межах червоних ліній на вул. Кулібіна, 3/8 у 

Святошинському районі міста Києва (685963915). (Від 13.12.2021 № 08/231-

4456/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД  ГАРАНТ» земельної ділянки в оренду 

для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного 

центру на просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі міста Києва 

(616933936). (Від 17.12.2021 № 08/231-4510/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий

дім «ІНТЕРТРЕЙДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва житлово-

офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціально-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23344
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
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громадського призначення на вул. Нагірній, 47 у Шевченківському районі міста 

Києва (543639766). (Від 22.10.2021 № 08/231-3820/ПР). (Повторно). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙЦАРСЬКА ХІМЧИСТКА «СІНДЕРЕЛА» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування майнового 

комплексу хімчистки у пров. Карельському, 8 у Дніпровському районі міста 

Києва (490399913). (Від 08.10.2020 № 08/231-2559/ПР). (Повторно). 

12) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИТВУ «ВФ

УКРАЇНА» земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку на перетині Гостомельського шосе та вул. Міської в 

Оболонському районі міста Києва (752044399). (Від 17.12.2021 № 08/231-

4506/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» в оренду 

земельної ділянки для іншої житлової забудови (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами соціально-

побутового призначення) на вул. Євгена Маланюка, 101 у Дніпровському районі 

міста Києва (533439276). (Від 28.12.2019 № 08/231-4068/ПР). (Повторно). 

14) Про передачу фізичній особі-підприємцю Чернову Дмитру

Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі з озелененням території загального призначення на вул. Івана 

Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва (Д-7461). (Від 25.10.2018 № 

08/231-3760/ПР). (Повторно). 

15) Про передачу громадянці Богомолець Ользі Вадимівні земельної

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі громадського 

призначення (адміністративної будівлі) на вул. Генерала Матикіна, 7 у 

Голосіївському районі міста Києва (609923980). (Від 14.12.2021 № 08/231-

4471/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОПАЗ АЛЬЯНС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель і споруд на вул. 

Колекторній, 3-А у Дарницькому районі міста Києва (655774175). (Від 

19.01.2022 № 08/231-123/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАСИЛЬОК-ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування будівлі закладу громадського харчування на вул. 

Курнатовського, 13 у Дніпровському районі міста Києва (654504144). (Від 

20.01.2022 № 08/231-133/ПР). 

18) Про передачу малому приватному підприємству «ІНТЕРСЕРВІС-

АСП» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівель 

торгівлі на Печерській площі, 1 у Печерському районі міста Києва (534844591). 

(Від 14.01.2022 № 08/231-72/ПР). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПМЕНТ БРЕНДПЛАНПРО» земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1628087619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12260
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23947
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«САД. ГОРОД» на вул. Мурманській, 8 у Деснянському районі міста Києва 

(314314915). (Від 04.02.2022 № 08/231-341/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 

земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

спортивної зони на вул. Тростянецькій, 60 у Дарницькому районі міста Києва 

(672893922). (Від 29.07.2021 № 08/231-2803/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВ АКТИВ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничого будинку з господарським 

(допоміжними) будівлями та спорудами на вул. Олекси Довбуша, 22 у 

Дніпровському районі міста Києва (619324336). (Від 03.02.2022 № 08/231-

301/ПР). 

22) Про надання державному підприємству «Дирекція пересувних

циркових колективів України» в постійне користування земельних ділянок для 

експлуатації та обслуговування адміністративних будівель на вул. Великій 

Житомирській, 4, літ. А1 та вул. Великій Житомирській, 4, літ. Б у 

Шевченківському районі міста Києва (570939596). (Від 04.12.2019 № 08/231-

3682/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Воскресенській, 7 у 

Дніпровському районі міста Києва (343922200). (Від 20.07.2021 № 08/231-

2583/ПР). 

24) Про передачу громадянину Дралову Сергію Івановичу земельної

ділянки в оренду для обслуговування та експлуатації станції технічного 

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

районі міста Києва (497399705). (Від 03.02.2022 № 08/231-302/ПР). 

25) Про передачу громадянці Петровській Ніні Сергіївні земельної

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування гаражного боксу та 

автомайстерні на вул. Павла Усенка, 8 у Дніпровському районі міста Києва 

(239075193). (Від 29.12.2021 № 08/231-4562/ПР). 

26) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АКОН-140» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

будинку на вул. Антоновича, 140 у Голосіївському районі міста Києва 

(323978845). (Від 10.12.2021 № 08/231-4440/ПР). 

27) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку

«ЛОМОНОСОВА 75» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

Ломоносова, 75 у Голосіївському районі міста Києва (487399342). (Від 

15.06.2021 № 08/231-2079/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНІЙ ФІНАНСОВО-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
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КРЕДИТНІЙ КОМПАНІЇ «ЛЕВ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель на вул. Скляренка Семена, 13 в 

Оболонському районі міста Києва (484419240). (Від 21.01.2022 № 08/231-

194/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЇК ІНВЕСТ ГРУП» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури, крім об’єктів дорожнього сервісу (заїздів-виїздів) на перетині 

вул. Дорогожицької та вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському районі міста Києва 

(690903909). (Від 18.02.2022 № 08/231-493/ПР). 

30) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на Дніпровській 

набережній, 16 у Дарницькому районі міста Києва (452447496). (Від 18.02.2022 

№ 08/231-479/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 

«МОНІТОР» земельної ділянки в оренду для влаштування, експлуатації та 

обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на вул. Електриків, 29-б у Подільському районі міста Києва 

(604123922). (Від 17.02.2022 № 08/231-430/ПР). 

32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІНГ АВТО ГРУП» земельної ділянки в оренду для 

розміщення, експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Живописній, 2-А у 

Святошинському районі міста Києва (239058615). (Від 11.02.2022 № 08/231-

378/ПР). 

33) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«АВТОКООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, 

АВТОСТОЯНОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯН 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА «РЕМТОРГСЕРВІС-ІНВЕСТ» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки на 

вул. Оноре де Бальзака, 3-а у Деснянському районі міста Києва (439445819). (Від 

27.01.2022 № 08/231-255/ПР). 

34) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІН-СВІГ» земельної ділянки в оренду для 

завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування житлового 

будинку на вул. Петропавлівській, 38-б у Подільському районі міста Києва 

(508839534). (Від 19.01.2022 № 08/231-127/ПР). 

35) Про надання управлінню соціального захисту населення 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 

у постійне користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 

та приміщень соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю на вул. 

Івана Крамського, 10 у Святошинському районі міста Києва (679313974). (Від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24007
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
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02.12.2021 № 08/231-4352/ПР). 

36) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ВЕРСАЛЬ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель (об’єкти дорожнього 

сервісу) на просп. Миколи Бажана, 3в у Дарницькому районі міста Києва 

(663784159). (Від 18.12.2020 № 08/231-129/ПР). 

3.9. Про надання згоди на передачу права власності на земельну 

ділянку: 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 2-му Садовому, 4 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (613992763). (Від 

26.01.2022 № 08/231-219/ПР). 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 7-му Садовому, 12 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (465272643). (Від 

25.01.2022 № 08/231-212/ПР). 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Садовому, 2, земельна ділянка 7 у Деснянському районі міста 

Києва у комунальну власність територіальної громади міста Києва (497380074). 

(Від 14.06.2021 № 08/231-2068/ПР). 

3.10. Про внесення змін до рішення: 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.07.2020

№8/9087 «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 05.11.2021 № 08/231-

4038/ПР). (Доп. Зубко Ю.Г.). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.04.2021

№ 917/958 «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМЕЛІН-30» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціональної 

адміністративної будівлі, для благоустрою території та паркінгу на вул. Юрія 

Іллєнка, 30 у Шевченківському районі міста Києва». (Від 21.05.2021 № 08/231-

1663/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21045
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20649
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3.11. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

1) Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 19

червня 2001 року № 78-6-00024 (зі змінами), укладеного між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛІДАРНІСТЬ-

ПЛЮС» (505847801). (Від 05.12.2019 № 08/231-3725/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 23

січня 2006 року № 85-6-00245 (зі змінами), укладеного між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ФУНДАЦІЯ «ЯКІСНЕ 

ЖИТЛО» (550547970). (Від 25.01.2022 № 08/231-207/ПР). 

3.12. Про розірвання договору оренди земельних ділянок: 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.06.2009 №

78-6-00595, укладеного між Київською міською радою та товариством з

обмеженою відповідальністю «Полісся». (Від 14.02.2022 № 08/231-383/ПР).

(Доп. Турець В.В.).

2) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 30.06.2009

№ № 78-6-0593, 78-6-0594, 78-6-0595, 78-6-0596 (з урахуванням додаткових угод 

про поновлення договорів оренди від 30.06.2015 № № 168, 169, 170, 171), 

укладених між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Полісся». (Від 14.02.2022 № 08/231-382/ПР). (Доп. Турець 

В.В.). 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО 
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