
Питання, що вносяться на пленарне засідання 12.12.2019 як невідкладні. 

 

 

1) Про присвоєння назви скверу у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 07.11.2019 № 08/231-3287/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

 

2) Про виплату Зуєву О. В. матеріальної допомоги за належну для 

одержання земельну ділянку. (Від 20.09.2019 № 08/231-2835/ПР). (Доп. Світлий 

Р.В.). 

 

3) Про виплату Брожку С. В. матеріальної допомоги за належну для 

одержання земельну ділянку. (Від 20.09.2019 № 08/231-2836/ПР). (Доп. Світлий 

Р.В.). 

 

4) Про виплату Куцмай Г. С. матеріальної допомоги за належну для 

одержання земельну ділянку. (Від 20.09.2019 № 08/231-2834/ПР). (Доп. Світлий 

Р.В.). 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у провулку 7-му Садовому, 18-а у Деснянському районі міста Києва в 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (431279379). (Від 

18.11.2019 № 08/231-3356/ПР). (Доп. Оленич П.С.) 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Радистів, 94 у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва (555427726). (Від 18.12.2019 № 

08/231-3357/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Радистів, 121 у Деснянському районі міста Києва у комунальну 

власність територіальної громади міста Києва (372733429) (Від 18.11.2019 № 

08/231-3358/ПР . (Доп. Оленич П.С.) 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у провулку 2-му Садовому, 1 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (671972749). (Від 

18.11.2019 № 08/231-3359/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у провулку 2-му Садовому, 1-а у Деснянському районі міста Києва в 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (708110271) (Від 

26.11.2019 № 08/231-3578/ПР). (Доп. Оленич П.С.). 
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10) 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). 

(Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

 

 

11) Про надання Департаменту патрульної поліції дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації майданчику по відстою та зберіганню 

автотранспортних засобів на Великій Кільцевій дорозі у Святошинському 

районі міста Києва (601550144). (Від 02.10.2019 № 08/231-2982/ПР). (Доп. 

Оленич П.С.). 

 

 

12) Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. (Від 03.12.2019 № 08/231-

3656/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

 

 

13) Про звернення Київської міської ради до Президента України та 

Верховної Ради України щодо забезпечення миру, суверенітету, збереження 

конституційного ладу та територіальної цілісності України, включаючи 

тимчасово окуповані Автономну Республіку Крим та території Донецької і 

Луганської областей, а також недопущення здачі національних інтересів та 

капітуляції. (Від 04.10.2019 № 08/231-3030/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М., 

Назаренко В.Е.). 

 

 

14) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 

№ 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва». 

(Від 30.10.2019 № 08/231-3245/ПР). (Доп. Свириденко Г.В.). 

 

 

15) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 1,0900 

га на вулиці Вишгородській, 47-ж у Подільському районі м. Києва, укладеного 

між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 

«БУДІНВЕСТ КМ» від 14.08.2007 № 85-6-00341 (зі змінами, внесеними угодою 

від 29.05.2017) та надання статусу парку земельній ділянці площею 1,0900 га на 

вулиці Вишгородській, 47-ж у Подільському районі м. Києва. (Від 13.12.2018 № 

08/231-4290/ПР). (Доп. Сандалова Г.О.). 
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