КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про порядок денний
пленарного засідання ІV сесії
Київської міської ради
VІІІ скликання 22.06.2017

проект

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії
Київської міської ради, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання ІV сесії Київської
міської ради VІІІ скликання 22.06.2017 такі питання:
1. Загальні питання:
1) Про затвердження звітів за 2016 рік про результати проведення
моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 24.02.2017 №08/231-547/ПР).
(Доп. Принада С.І.).
2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року №824/7060 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року”. (Від 22.02.2017 №08/231-478/ПР) (Доп. Принада С.І.)
3) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
щодо необхідності внесення змін до законів України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування” та інших законів. (Від
21.04.2017 №08/231-1026/ПР). (Доп. Прокопів В.В.)
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4) Про озеленення міста Києва. (Від 21.04.2017 №08/231-1025/ПР).
(Доп. Прокопів В.В.)
5) Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 22.12.2016 №794/1798 “Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”. (Від
31.05.2017 №08/231-1383/ПР). (Доп. Бродський О.Я.)
6) Про створення комунального закладу “Театрально-видовищний
заклад культури “Театр “Київ Модерн-балет”. (Від 10.05.2017 №08/2311175/ПР). (Доп. Старостенко Г.В.)
7) Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Кінотеатр
“Екран”. (Від 27.02.2017 №08/231-550/ПР). (Доп. Старостенко Г.В.)
8) Про зміну типу та найменування деяких навчальних закладів, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від
30.03.2017 №08/231-870/ПР). (Доп. Крохмалюк В.В.)
9) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого
2015 року 78/943 “Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації”. (Від 30.03.2017 №08/231-871/ПР). (Доп. Крохмалюк В.В.)
10) Про вжиття заходів з кібербезпеки. (Від 10.04.2017 №08/231-959/ПР).
(Доп. Бондаренко В.Д.).
11) Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві. (Від 30.03.2017
№08/231-874/ПР). (Доп. Яловий К.В.).
12) Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що передані
до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації. (Від 13.04.2017 №08/231-1002/ПР). (Доп. Цибульщак О.Л.)
13) Про утворення Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання Печерського району міста Києва. (Від 06.04.2017 №08/231-951/ПР).
(Доп. Загуменний Д.М.)
14) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
(Від 19.12.2016 №08/231-4985/ПР). (Доп. Пабат О.В.)
15) Про розробку Міської комплексної цільової програми “Київ без
бар’єрів”. (Від 13.05.2017 №08/231-1274/ПР). (Доп. Крикунов Ю.В., Пабат
О.В.)
16) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних
засобів та нормативно-правового забезпечення створення муніципальної
паркувальної інспекції. (Від 14.03.2017 №08/231-743/ПР). (Доп. Пабат О.В.)
17) Про звернення Київської міської ради до Національної академії наук
України, Інституту геологічних наук України Національної академії наук
України. (Від 12.05.2017 №08/231-1272/ПР). (Доп. Балицька О.С.)
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18) Про створення єдиної інформаційної бази договорів оренди
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва.
(Від 24.10.2016 №08/231-4391/ПР). (Доп. Балицька О.С.)
19) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.04.2017
№217/2439 “Про затвердження списку присяжних Печерського районного суду
міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1355/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
20) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017
№3/2225 “Про затвердження списку присяжних Деснянського районного суду
міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1354/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
21) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017
№4/2226 “Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного
суду міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1356/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
22) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017
№2/2224 “Про затвердження списку присяжних Солом'янського районного суду
міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1351/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
23) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.04.2017
№124/2346 “Про затвердження списку присяжних Святошинського районного
суду міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1352/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
24) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017
№5/2227 “Про затвердження списку присяжних Дарницького районного суду
міста Києва”. (Від 29.05.2017 №08/231-1353/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.)
25) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
просп. Героїв Сталінграда, 54-56 в Оболонському районі міста Києва.
(Від 28.02.2017 №08/231-585/ПР). (Доп. Никорак І.П.)
26) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Малоземельній
у Дарницькому районі м. Києва. (Від 15.03.2017 №08/231-752/ПР).
(Доп. Бохняк В.Я.)
27) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Прилужній, 2 у
Святошинському районі м. Києва. (Від 15.03.2017 №08/231-751/ПР).
(Доп. Міщенко О.Г.)
28) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на
бульварі Перова між будинками 40, 40а, 40б та 3а на вул. І. Микитенка у
Дніпровському районі м. Києва. (Від 14.03.2017 №08/231-742/ПР). (Доп.
Артеменко С.В.)
29) Про створення парку відпочинку на вул. Богатирській (біля озера
Редькине) в Оболонському районі м. Києва. (Від 07.03.2017 №08/231-674/ПР).
(Доп. Михайленко В.О.)
30) Про створення парку відпочинку “Опечень” в Оболонському районі
міста Києва. (Від 28.02.2017 №08/231-584/ПР) (Доп. Костенко Л.В.)
31) Про найменування нових вулиць у Деснянському районі міста Києва.
(Від 07.04.2017 №08/231-953/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
32) Про перейменування провулку у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-950/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
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33) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-939/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
34) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-948/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
35) Про перейменування площі у Подільському та Шевченківському
районах міста Києва. (Від 06.04.2017 №08/231-947/ПР). (Доп. Березніков О.І.,
Резніков О.Ю.)
36) Про перейменування вулиці у Дарницькому районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-944/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
37) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-943/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
38) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-942/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
39) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-941/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
40) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-946/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
41) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-949/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
42) Про перейменування частини вулиці у Шевченківському районі міста
Києва. (Від 06.04.2017 №08/231-940/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
43) Про перейменування шосе у Голосіївському районі міста Києва. (Від
06.04.2017 №08/231-938/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
44) Про перейменування провулку у Голосіївському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-937/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
45) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-936/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
46) Про перейменування вулиці у Подільському районі міста Києва.
(Від 06.04.2017 №08/231-935/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
47) Про найменування нових вулиць у Голосіївському районі міста
Києва. (Від 07.04.2017 №08/231-954/ПР). (Доп. Березніков О.І., Резніков О.Ю.)
48) Про
забезпечення
прийняття
до
комунальної
власності
територіальної громади міста Києва об'єктів соціальної інфраструктури
Державного підприємства “Виробниче об'єднання “Київський радіозавод”. (Від
11.04.2017 №08/231-982/ПР). (Доп. Стрижов Д.С.)
49) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради
з питань перевірки законності набуття права користування, розпорядження,
володіння земельними ділянками, здійснення будівельних робіт, а також
реєстрації права власності на нерухоме майно навколо Національного
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. (Від 27.04.2017 №08/2311125/ПР). (Доп. Москаль Д.Д.)
50) Про проміжний звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради щодо перевірки сплати пайової участі (внеску) замовників у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва на
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підставі договорів, укладених після 2006 року. (Від 28.03.2017 №08/231837/ПР). (Доп. Омельченко О.О.)
51) Про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки для завершення будівництва житлово-офісного комплексу між вул.
Микільсько-Слобідською та просп. Броварським у Дніпровському районі міста
Києва від 17.01.2017 р. № 36/17/012/009-17. (Від 14.03.2017 № 08/231-746/ПР).
(Доп. Гусовський С.М.)
2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.):
1) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва» (ГО
“Спілка інвалідів “СПІВДРУЖНІСТЬ” вул. Ольжича, 14-Б) (Від 29.03.2017
№08/231-863/ПР).
2) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (ГО
Солом'янська районна організація ветеранів м. Києва, вул. Гарматна, 29/31).
(Від 22.03.2017 №08/231-778/ПР).
3) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(Релігійна організація “Християнська місія “Нове покоління”, вул. Каштанова,
8-г). (Від 09.11.2016 №08/231-4551/ПР).
4) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (ГО
“Ветерани м. Києва”, вул. Виборзька, 38/19). (Від 23.01.2017 №08/231-283/ПР).
5) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(ГО “Спілка ветеранів Афганістану Солом'янського району м. Києва”, вул.
Очаківська,3/8). (Від 22.02.2017 №08/231-483/ПР).
6) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (ТОВ «Ріковері лайф», вул.Кирилівська, 103-А) (Від 11.04.2017 №08/231985/ПР)
7) Про закріплення на праві господарського відання за комунальним
підприємством “Госпкомобслуговування” майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва. (Від 07.03.2017 №08/231676/ПР).
8) Про надання дозволу комунальній організації “Київмедспецтранс” на
списання шляхом ліквідації транспортних засобів. (Від 14.03.2017 №08/231745/ПР).
9) Про надання дозволу на списання шляхом продажу та ліквідації
транспортних засобів. (Від 22.03.2017 №08/231-727/ПР)
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10) Про надання дозволу на знесення та списання основних засобів, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від
07.03.2017 №08/231-675/ПР).
3.
Про
питання
містобудування
та
(Доп. Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Свистунов О.В.).

землекористування.

3.1. Приватизація:
1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Демченку
Володимиру Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 2 б у Голосіївському
районі м. Києва. (П-9722). (Від 02.06.2017 № 08/231-1394/ПР).
2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Краснобаєву Роману
Володимировичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 2 а у Голосіївському районі м.
Києва. (П-9723). (Від 02.06.2017 № 08/231-1393/ПР).
3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Процу Віктору
Степановичу для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 10-А у Соломʼянському
районі м. Києва. (П-9527). (Від 10.10.2016 № 08/231-4218/ПР).
4) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Коржу Юрію
Миколайовичу, Корж
Тетяні Віталіївні, Коржу Андрію Юрійовичу та
Шелуденко Світлані Юріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Байкальській, 7 у Голосіївському районі
м. Києва (П-9402). (Від 21.10.2016 № 08/231-4369/ПР).
5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Григоренку Василю
Васильовичу та Шевчуку Василю Пилиповичу для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Чаплигіна, 21 у Шевченківському районі м. Києва (П-9454). (Від 20.04.2016
№ 08/231-1943/ПР).
6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гавриленку
Олександру Миколайовичу, Гавриленко Ніні Михайлівні, Осадчій Валентині
Карпівні та Безручко Валентині Миколаївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павлоградській, 9 у
Подільському районі м. Києва (П-9194). (Від 10.02.2016 № 08/231-820/ПР).
7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Таранюку Євгену
Валентиновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 16 у Дарницькому районі м.
Києва (П-9319). (Від 24.11.2016 № 08/231-4725/ПР).
8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Подольському Віталію
Андрійовичу та Подольській Марії Петрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури, 9 у
Святошинському районі м. Києва (П-9442). (Від 12.10.2016 № 08/231-4269/ПР).
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9) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Возняку Михайлу
Йосиповичу, Возняку Олександру Михайловичу, Герман Марії Віталіївні,
Красніковій Наталії Михайлівні та Герману Олександру Йосиповичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Каховській, 69/1 у Дніпровському районі м. Києва (П-9467). (Від
25.07.2016 № 08/231-3167/ПР).
10)
Про приватизацію земельної ділянки громадянам Чирикал Наталії
Олексіївні та Кириєнку Максиму Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Закарпатській, 3/1 у Голосіївському районі м. Києва (П-9302). (Від 21.10.2016 №
08/231-4366/ПР).
11)
Про приватизацію земельної ділянки громадянам Пузирній
Валентині Василівні та Васильченко Ганні Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Зимовому, 3 у Деснянському районі м. Києва (П-9156). (Від 06.03.2017 №
08/231-656/ПР).
3.2. Громадяни:
1) Про передачу громадянці Гонтар Валентині Іванівні у приватну

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 27-а у
Голосіївському районі м. Києва. (А-10235) (Від 12.10.2016 №08/2314277/ПР)
2) Про передачу громадянці Литвиненко Ользі Олександрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Стратегічному, 17а у Голосіївському
районі м. Києва. (А-13949). (Від 11.05.2017 № 08/231-1228/ПР).
3) Про передачу громадянці Стародуб Тетяні Павлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Великій Китаївській, 73 у
Голосіївському районі м. Києва.(А-21502). (Від 12.05.2017 № 08/231-1270/ПР).
4) Про передачу громадянину Горбаченку Олегу Павловичу у

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 14-б у
Солом'янському районі м. Києва (А-21801) (Від 04.02.2016 №08/231695/ПР)
5) Про передачу громадянці Стешенко Юлії Арсенівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 10 у
Голосіївському районі м. Києва. (Щ-1173) (Від 16.02.2017 №08/231428/ПР)
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6) Про

передачу громадянину Козлову Василю Максимовичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Новій, 29 у Солом'янському районі
м. Києва. (А-9721) (Від 17.10.2016 №08/231-4329/ПР).
7) Про передачу громадянці Назарук Марині Миколаївні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 66-в у Солом'янському
районі м. Києва. (А-18685). (Від 02.02.2017 №08/231-335/ПР).
8) Про передачу громадянам Яздані-Фар Бахраму, Фефілатьєвій Ользі
Миколаївні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування індивідуальної котеджної забудови на вул. Луківській, 36 в
Оболонському районі м. Києва. (А-22637) (Від 21.09.2016 №08/2313920/ПР).
3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки:
1) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю фірмі “ПЛАНЕТА” ЛТД для експлуатації та обслуговування
літнього майданчика - кафе на вул. Січових Стрільців, 11 (літ. А) у
Шевченківському районі м. Києва. (Є-1385). (Від 02.02.2017 № 08/231-333/ПР).
2) Про продаж земельної ділянки громадянину Шустеру Віктору
Феліксовичу
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-офісного призначення на вул. Богдана Хмельницького, 62 у
Шевченківському районі м. Києва. (Є-1317). (Від 23.05.2017 № 08/2311339/ПР).
3) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ІТЕК ЛТД" для експлуатації та обслуговування існуючого
кафе з літнім майданчиком на вул. Ушинського, 1-б у Солом'янському районі м.
Києва. (Є-1383). (Від 11.05.2017 № 08/231-1237/ПР).
4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що
підлягає продажу (товариству з обмеженою
відповідальністю «БІЗНЕС ЄВРО ПЛЮС»). (Є-1405). (Від 27.03.2017 №
08/231-824/ПР).
5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (товариству з обмеженою
відповідальністю “БМС КОНСАЛТІНГ” та товариству з обмеженою
відповідальністю “ФРМА "ЮВВІМ”). (Є-1417). (Від 29.05.2017 № 08/2311357/ПР).
3.4. Надання/передача:
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1) Про передачу громадській організації «Садівницьке товариство
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земель загального користування
(дороги, проїзди, будівлі охорони) на вул. Медовій у Соломʼянському районі м.
Києва (Д-7499). (Від 14.07.2016 № 08/231-3024/ПР).
2) Про надання комунальному підприємству “Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дарницького району” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
виробничої бази на вул. Тепловозній, 9-а у Дарницькому районі м. Києва (Д7777). (Від 04.01.2017 08/231-29/ПР).
3) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
“ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ “ІНДАР” земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування об'єктів підприємства на вул. Зрошувальній, 5 у Дарницькому
районі м. Києва. (Д-8154). (Від 15.05.2017 №08/231-1287/ПР).
4) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ» для
обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку у пров.
Делегатському, 6 (літера «А») у Шевченківському районі м. Києва. (Д-8030).
(Від 18.05.2017 №08/231-1318/ПР).
5) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП” земельної ділянки для реконструкції, будівництва,
експлуатації і обслуговування складських приміщень та виробництва
вітчизняного електрообладнання на вул. Сумській, 3 у Голосіївському районі м.
Києва. (А-22761). (Від 04.01.2017 №08/231-24/ПР).
6) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДЕЛ» земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування будівель торгівлі на просп. Оболонському, 52-б в
Оболонському районі м. Києва.(Д-7603). (Від 26.04.2017 №08/231-1086/ПР).
7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ПРОМЕКОСТАЙЛ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлових будівель на вул. Канальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва. (А23427). (Від 24.05.2017 №08/231-1343/ПР).
8) Про передачу земельної ділянки громадській організації "Київський
центр культури та освіти" для будівництва та експлуатації нежитлової будівлі
(творчі майстерні) на вул. Олеся Гончара, 39 у Шевченківському районі м.
Києва. (Д-6858). (Від 01.06.2017 №08/231-1389/ПР).
9) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПОСАД» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу на вул.
Іоанна Павла ІІ (вул. Патріса Лумумби), 5 у Печерському районі м. Києва. (Д7793). (Від 18.05.2017 №08/231-1319/ПР).
10) Про передачу земельної ділянки промислово-технічній компанії у
вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» для будівництва
та обслуговування будівель торгово-складського та громадсько-офісного
призначення на вул. Академіка Булаховського, 4 у Святошинському районі м.
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Києва. (Д-7203). (Від 12.05.2017 №08/231-1271/ПР).
11) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«НЕО ВІТА» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої
бази на просп. Соборності, 19 у Дніпровському районі м. Києва. (Д-8096). (Від
10.05.2017 №08/231-1190/ПР).
12) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО-ТЕРМІН” для експлуатації та обслуговування
бази відпочинку на вул. Лісовій-Козинській, 16 у Голосіївському районі м.
Києва. (А-21214). (Від 12.10.2016 №08/231-4267/ПР).
13) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ”
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування цілісного майнового
комплексу, в тому числі для догляду за водними об’єктами, прибережними
захисними смугами на вул. Труханівській, 1-г, 1-д, 1-е у Дніпровському районі м.
Києва. (Д-7358). (Від 06.12.2016 №08/231-4822/ПР). (Повторно)
14) Про передачу земельної ділянки громадянину Книжнику Борису
Самуіловичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівлі
медичного закладу на вул. Тимофія Шамрила, 7-а у Шевченківському районі м.
Києва.(А-23267). (Від 13.04.2017 №08/231-997/ПР).
15) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“АРГАМАК” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі громадського призначення з надання послуг автовласникам на
Дніпровській набережній, 22 (літ. А) у Дарницькому районі м. Києва. (Д-8054).
(Від 01.06.2017 №08/231-1388/ПР).
16) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВВІСМА" для будівництва та експлуатації офісного
центру на вул. Михайлівській, 18-ж у Шевченківському районі м. Києва. (А23051). (Від 24.01.2017 №08/231-286/ПР).
17) Про передачу публічному акціонерному товариству “Холдингова
компанія “Київміськбуд” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування рекреаційно-оздоровчого комплексу, благоустрою та озеленення
території на вул. Гамарника, 34, 36 в Оболонському районі м. Києва. (Д-7208).
(Від 30.11.2016 №08/231-4767/ПР)
18) Про передачу земельної ділянки торгівельно-комерційному
товариству з обмеженою відповідальністю “Космос ЛТД” для експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Академіка Корольова, 9 у Святошинському
районі м. Києва (Д-7229). (Від 24.10.2016 08/231-4417/ПР).
19) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З 100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ “БІЛЛА-УКРАЇНА” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельного центру з автостоянкою на просп.
Повітрофлотському, 56-А у Солом'янському районі м. Києва (Д-7451). (Від
21.11.2016 № 08/231-4684/ПР).
20) Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРОС» земельної ділянки для експлуатації та
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обслуговування будівлі кафе на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському районі
м. Києва (Д-7196). (Від 17.05.2016 № 08/231-2178/ПР). (Повторно).
3.5. Про поновлення договору оренди земельної ділянки:
1) Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю "СЛАВУТА" для реконструкції, експлуатації і
обслуговування автозаправної станції з обслуговуючим комплексом та для
будівництва, експлуатації і обслуговування павільйону з продажу вітчизняних
автомобілів з відкритою автостоянкою на Дніпровській набережній, 17 у
Дарницькому районі м. Києва. (А-22639). (Від 21.11.2016 № 08/231-4680/ПР).
2) Про поновлення обслуговуючому кооперативу “ДРУЖБА” договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул.
Тираспольській, 12 у Шевченківському районі м. Києва. (А-22354). (Від
03.10.2016 № 08/231-4086/ПР).
3) Про поновлення державному підприємству “Державний експертний
центр” Міністерства охорони здоров'я України договору оренди земельної
ділянки для реконструкції об'єкта незавершеного будівництва під розміщення
державного підприємства “Державний фармакологічний центр” та медикореабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м.
Києва та внесення змін до нього. (А-22301) (Від 22.11.2016 № 08/231-4696/ПР).
3.6. Про внесення змін/ зміна виду використання:
1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
30.12.2011 № 82-6-00634, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ
ПАРТНЕРЗ”. (А-22612). (Від 30.08.2016 № 08/231-3604/ПР).
2) Про зміну виду використання земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “АТП-13057-7” для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального комплексу на вул. Бережанській, 15 в
Оболонському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки.(А-23335). (Від 20.04.2017 № 08/231-1019/ПР).
3) Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 10.03.2016
№ 197/197 “Про приватизацію земельної ділянки громадянам Денисенку
Василю Федоровичу та Денисенку Олексію Васильовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Горького, 36 у Солом’янському районі м. Києва” (А-22837). (Від 09.11.2016 №
08/231-4555/ПР).
4) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
02.04.2009 № 261/1317 “Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в
Оболонському районі м. Києва” (А-22876). (Від 14.11.2016 № 08/231-4615/ПР).
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3.7. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:
1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Національному меморіальному комплексу Героїв
Небесної Сотні-Музей Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні від
площі Майдан Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 у Печерському
та Шевченківському районах м. Києва для облаштування та експлуатації
пішохідної зони, благоустрою та озеленення території у складі меморіальномузейного комплексу. (К-30023). (Від 24.05.2017 № 08/231-1342/ПР).
2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Українському державному центру позашкільної
освіти на Кловському узвозі, 8 у Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування будівлі позашкільного навчального закладу (К-29095). (Від
09.03.2017 № 08/231-705/ПР).
3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
"Укрпромавтошиноремонт" на просп. Степана Бандери, 5 в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
адміністративного та господарського призначення. (К-29836). (Від 12.05.2017 №
08/231-1249/ПР).
4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству "Концерн
Галнафтогаз" на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування транспортної інфраструктури (в'їздів,
виїздів до АЗК). (К-29850). (Від 15.05.2017 № 08/231-1288/ПР).
5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству "Концерн
Галнафтогаз" на вул. Академіка Заболотного (з боку Феофанії в напрямку
Столичного шосе) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування транспортної інфраструктури (в'їздів, виїздів до АЗК). (К29849). (Від 23.05.2017 № 08/231-1336/ПР).
6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Енерговентиляція" на вул. Магнітогорській у Деснянському районі м. Києва
для влаштування транспортної інфраструктури (заїзду та виїзду до виробничої
бази, гостьової автостоянки). (К-27088). (Від 25.08.2016 № 08/231-3553/ПР).
7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Оболонського району м. Києва біля озера «Кирилівське» в
Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених
насаджень загального користування (К-27202). (Від 13.09.2016 № 08/2313817/ПР).(Повторно).
8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню
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зелених насаджень Святошинського району м. Києва на розі вул. Академіка
Єфремова та вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування
території (К-27208). (Від 04.10.2016 № 08/231-4114/ПР).
3.8. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки/поділ земельної ділянки/затвердження проекту
землеустрою:
1) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки у 4-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки (земельна
ділянка № 36) у Дарницькому районі м. Києва комунальному підприємству з
питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» для будівництва
житлового будинку (для забезпечення соціальним житлом черговиків
квартобліку) з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціально-побутового
призначення, підземним паркінгом та дитячого садка (А-21979). (Від 22.02.2017
№ 08/231-492/ПР).(Повторно).
2) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки між вул. Леніна та вул. Толстого у с. Троєщина у
Деснянському районі м. Києва підприємства “Вертикаль” “Благодійного фонду
“Дзвін надії” для будівництва індивідуальних будинків котеджного типу. (А21226). (Від 16.08.2016 № 08/231-3459/ПР).
3) Про надання згоди на поділ земельної ділянки на вул. Дегтярівській,
5-7, 7-а, вул. Коперника, 12-а, 12 у Шевченківському районі м. Києва. (А-22336).
(Від 20.04.2016 №08/231-1938/ПР).
4) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки військовій частині 3030 Національної гвардії України для експлуатації
та обслуговування майнового комплексу військового містечка на вул.
Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7619). (Від 07.03.2017 №
08/231-686/ПР).
5) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки військовій частині 3030 Національної гвардії України для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд автопарку військової частини на вул.
Народного ополчення, 12-А у Солом'янському районі м. Києва. (А-12780). (Від
06.03.2017 № 08/231-644/ПР).
6) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки на вул. Попудренка, 7-б у Дніпровському районі м. Києва
товариству з обмеженою відповідальністю “Марнік” для експлуатації та
обслуговування існуючого кафе (А-21437). (Від 24.03.2016 № 08/231-1471/ПР).
3.9. Про затвердження детального плану території:
1) Про затвердження детального плану території в районі Дніпровської

набережної, вулиці Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка в Дарницькому
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районі м. Києва. (Від 23.05.2017 №08/231-1333/ПР). (Доп. Збаратська О.В.,
Мамедов О.О.)
3.10. Надання дозволу громадянам на розроблення проекту
землеустрою/ розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж/поділу земельної ділянки:
1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Коваль Віті Василівні на вул.
Цілинній, 18 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-27172). (Від 30.08.2016 №
08/231-3623/ПР).
2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Грищенку Миколі Федосовичу на
вул. Бродівській, 82-б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-25325).
(Від 27.04.2016 № 08/231-2032/ПР).
3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Козленку Сергію Сергійовичу у
мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. (К-28826).
(Від 23.03.2017 № 08/231-796/ПР).
4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку Олександру Яковичу у
пров. 7-му Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. (К-29337).
(Від 21.03.2017 № 08/231-767/ПР).
3.11. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою:
1)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трасковському
Олексію Павловичу на вул. Осінній, біля буд. № 56 у Святошинському районі
міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-27958). (Від
08.11.2016 № 08/231-4542/ПР).
2)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трасковському
Олексію Павловичу на вул. Обухівській, біля буд. № 117 у Святошинському
районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку (К27959). (Від 31.10.2016 № 08/231-4477/ПР).
3)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Демченку
Євгену Яковичу на вул. Марка Черемшини, 14-а у Дніпровському районі м.
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Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-28743). (Від 07.02.2017 № 08/231-375/ПР).
4)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лук’янцеву
Миколі Михайловичу на вул. Мальовничій у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-27962). (Від 01.11.2016 № 08/231-4489/ПР).
5)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гришко Наталії
Валеріївні на вул. 211-тій Садовій, діл. 1 у Дніпровському районі м. Києва для
ведення садівництва (К-27465). (Від 29.09.2016 № 08/231-4045/ПР).
6)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Тереховій Євгенії
Олександрівні у пров. Тобольському у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(К-28523). (Від 11.01.2017 № 08/231-102/ПР).
7)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дубровій Наталії
Володимирівні на вул. 206-тій А Садовій, діл. 9 у Дніпровському районі м.
Києва для ведення садівництва (К-27462). (Від 02.11.2016 № 08/231-4496/ПР).
8)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вдовиченку
Андрію Анатолійовичу на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі м.
Києва для індивідуального дачного будівництва (К-27455). (Від 27.09.2016 №
08/231-3973/ПР).
9)
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Твердохліб
Світлані Олександрівні на вул. Котовського у Шевченківському районі м. Києва
для індивідуального дачного будівництва (К-27581). (Від 27.09.2016 № 08/2313972/ПР).
10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисаку
Олександру Івановичу у Докучаєвському тупіку у Соломʼянському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-27466). (Від 04.10.2016 № 08/231-4110/ПР).
11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степаненку
Сергію Олександровичу на вул. Крайній у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(К-27771). (Від 08.11.2016 № 08/231-4541/ПР).
12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Позняку
Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м.
Києва для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К15

27309). (Від 31.10.2016 № 08/231-4482/ПР).
13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Янчівській
Людмилі Федорівні на вул. Симиренка у Святошинському районі міста Києва
для будівництва гаража (К-27906). (Від 25.10.2016 № 08/231-4445/ПР).
14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білоусу Руслану
Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(К-28597). (Від 17.01.2017 № 08/231-211/ПР).
15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку
Володимиру Григоровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м.
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (К-28733). (Від 17.01.2017 № 08/231-194/ПР).
16) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю “Метеор
ЛТД” в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва офісноготельного комплексу з торговельно-розважальними закладами і паркінгом на
вул. Миколи Василенка, 2 у Солом'янському районі м. Києва. (А-21847). (Від
18.08.2016 № 08/231-3493/ПР).
3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:
1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006
№ 66-6-00348, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю “КАТЕНА”. (Від 09.12.2016 № 08/231-4870/ПР).
(Доп. Странніков А.М.)
4. Різне.
Київський міський голова

В. Кличко
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