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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

XI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання XI сесії                               

Київської міської ради                             

VІІІ скликання 23 липня 2020 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання XI сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 23 липня 2020 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про намір утворення спостережної ради при комунальному 

некомерційному підприємстві «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та здійснення деяких заходів щодо її 

утворення. (Від 06.07.2020 № 08/231-1691/ПР). (Доп. Конобас М.П.). 

2) Про деякі питання підтримки суб’єктів господарювання, що 

надають послуги у закладах громадського харчування у місті Києві. (Від 

29.05.2020 № 08/231-1334/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 

3) Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу 

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини у 

державну власність (Від 25.06.2020 № 08/231-1622/ПР). (Доп. Пабат О.В., 

Меліхова Т.І., Шлапак А.В.). (Повторно). 
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4) Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу 

Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» 

у державну власність (Від 25.06.2020 № 08/231-1621/ПР). (Доп. Пабат О.В., 

Меліхова Т.І., Шлапак А.В.). (Повторно). 

5) Про реорганізацію Київської міської клінічної офтальмологічної 

лікарні «Центр мікрохірургії ока» та Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини. (Від 06.05.2020 № 08/231-

1209/ПР). (Доп. Гелевей О.І.). (Повторно). 

6) Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) 

Київської міської клінічної лікарні № 14 та Фізіотерапевтичної поліклініки 

Шевченківського району м. Києва шляхом приєднання до комунального 

некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 18» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (Від 28.02.2020 № 08/231-520/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

7) Про реорганізацію Міського наукового інформаційно-аналітичного 

центру медичної статистики та Київського міського Центру здоров’я шляхом 

приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський міський 

центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). (Від 28.02.2020 № 08/231-526/ПР). 

(Гінзбург В.Г.). 

8) Про реорганізацію Державного закладу «Спеціалізована медико- 

санітарна частина № 11 Міністерства охорони здоров’я України» шляхом 

приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Київська міська 

клінічна лікарня № 6 виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)». (Від 05.05.2020 № 08/231-1201/ПР). (Доп. 

Гінзбург В.Г.). 

9) Про зміну типу та найменування медичних коледжів, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 22.06.2020 

№ 08/231-1570/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

10) Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо 

надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей та іншим категоріям громадян. (Від 10.12.2019 № 08/231-

3824/ПР). (Доп. Хонда М.П., Світлий Р.В.). 

11) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2019-2021 роки». (Від 01.07.2020 № 08/231-1660/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

12) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року №469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової 

програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки». (Від 

06.07.2020 № 08/231-1690/ПР). (Доп. Савченко О.О.). 

13) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 квітня 

2019 року № 511/7167 «Про Програму формування податкової культури у місті 

Києві на 2019-2023 роки». (Від 08.10.2019 № 08/231-3051/ПР). (Доп. Репік 

В.М.). (Повторно). 
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14) Про затвердження Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 29.04.2020 № 08/231-

1194/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

15) Про затвердження звітів за 2019 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів на 2019-2020 

роки з її реалізації. (Від 06.02.2020 № 08/231-303/ПР). (Доп. Мельник Н.О.)  

16) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової 

програми «Електронна столиця» на 2019–2022 роки (Від 16.03.2020 № 08/231-

645/ПР). (Доп. Окопний О.О.). (Повторно). 

17) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Малихіна Олександра 

Володимировича. (Від 17.04.2019 № 08/231-1550/ПР). (Доп. Науменко Д.В.). 

18) Про внесення змін до статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

(Від 23.12.2019 № 08/231-3945/ПР).  (Доп. Хан Ю.М.). 

19) Про внесення змін до статутів шкіл вищої спортивної майстерності. 

(Від 16.01.2020 № 08/231-98/ПР). (Доп. Хан Ю.М.). 

20) Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної 

школи з боротьби дзюдо «Іппон». (Від 06.04.2020 № 08/231-889/ПР). (Доп. 

Фесик К.О.). 

21) Про присвоєння ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус» з 

посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району м. Києва 

імені Володимира Великого. (Від 27.02.2020 № 08/231-514/ПР). (Доп. Гаряга 

О.О.). 

22) Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень 

Київської міської ради. (Від 09.12.2019 № 08/231-3735/ПР). (Доп. Лисик Г.М.). 

23) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 

2018 року № 1741/5805 «Про деякі питання організації зарахування дітей до 

комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва». (Від 10.07.2020 № 

08/231-1737/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

24) Про внесення змін до Положення про установу «Київський 

науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток 

історії, культури і заповідних територій» виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). (Від 27.11.2019 № 08/231-

3579/ПР). (Доп. Мондриївський В.М., Никоряк О.Д.). 

25) Про затвердження списку присяжних Печерського районного суду 

міста Києва. (Від 28.05.2020 № 08/231-1312/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

(Повторно). 

26) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

ради від 12.12.2019 № 260/7833 «Про затвердження плану діяльності Київської 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік». (Від 

20.02.2020 № 08/231-462/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

27) Про внесення змін та доповнень у додаток до рішення Київської 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13705
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міської ради від 12.12.2019 № 260/7833 «Про затвердження плану діяльності 

Київської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік». 

(Від 05.03.2020 № 08/231-589/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

28) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

ради від 12.12.2019 № 260/7833 «Про затвердження плану діяльності Київської 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік». (Від 

04.06.2020 № 08/231-1337/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

29) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16 березня 

2017 року № 9/2231 «Про суб’єктів господарювання Російської Федерації та 

таких, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи 

юридичних осіб Російської Федерації, що прямо чи опосередковано здійснюють 

господарську діяльність в місті Києві». (Від 18.06.2019 № 08/231-2133/ПР). 

(Доп. Бродський О.Я.). 

30) Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами 

щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. (Від 09.04.2020 № 

08/231-913/ПР). (Доп. Бродський О.Я., Артеменко С.В.).  

31) Про деякі питання надання фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві. (Від 18.06.2020 

№ 08/231-1567/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

32) Про внесення змін та доповнень до Положення про фінансово-

кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті 

Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року 

№ 46/3053. (Від 18.06.2020 № 08/231-1531/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

33) Про страхування життя та здоров’я медичних працівників 

комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва під час виконання 

професійних обов’язків. (Від 07.05.2020 № 08/231-1225/ПР). (Доп. Шлапак 

А.В., Москаль Д.Д.). 

34) Про надання статусу скверу земельній ділянці в межах вулиці 

Деміївської та провулку Деміївського в Голосіївському районі міста Києва. (Від 

22.02.2018 № 08/231-661/ПР). (Доп. Прокопів В.В., Пинзеник О.О.). 

35) Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення 

«Урочище Церковщина». (Від 21.10.2019 № 08/231-3165/ПР). (Доп. Пинзеник 

О.О.). 

36) Про встановлення водоохоронної та прибережної захисної смуги 

Труханового острова у Дніпровському районі міста Києва. (Від 11.12.2017 № 

08/231-3154/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

37) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Деснянські луки». (Від 06.02.2020 № 08/231-302/ПР). (Доп. 

Яловий К.В.). 

38) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Долина річки Коноплянка». (Від 05.03.2020 № 08/231-

590/ПР). (Доп. Яловий К.В.). 

39) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Совська балка». (Від 05.11.2019 № 08/231-3282/ПР). (Доп. 

Мірошниченко І.М.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17461
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17461
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17461
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16179
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15412
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40) Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

окремих рішень Київської міської ради. (Від 02.12.2019 № 08/231-3650/ПР). 

(Доп. Пабат О.В.). 

41) Про перейменування вулиці у Дарницькому районі міста Києва. 

(Від 13.05.2019 № 08/231-1800/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

42) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 31.05.2019 № 08/231-1947/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

43) Про найменування нової вулиці у Святошинському районі міста 

Києва. (Від 15.11.2019 № 08/231-3328/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

44) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 23.12.2019 № 08/231-3943/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно). 

45) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 23.12.2019 № 08/231-3944/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). (Повторно). 

46) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 10.05.2019 № 08/231-1788/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

47) Про найменування нового провулку у Шевченківському районі 

міста Києва. (Від 15.11.2019 № 08/231-3329/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

48) Про найменування безіменного провулку у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 15.11.2019 № 08/231-3330/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

49) Про присвоєння назви скверу у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 07.11.2019 № 08/231-3286/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

50) Про присвоєння імені скверу у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 07.11.2019 № 08/231-3288/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

51) Про найменування безіменної площі у Дніпровському районі міста 

Києва. (Від 15.11.2019 № 08/231-3327/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.).                                                                 

52) Про найменування вулиць та провулків у Деснянському та 

Святошинському районах міста Києва. (Від 27.06.2019 № 08/231-2348/ПР). 

(Доп. Шибанов Я.М.). 

53) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Героїв Дніпра, 38Е» у Оболонському 

районі міста Києва. (Від 27.01.2020 № 08/231-208/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

54) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Казка Феофанії» у Голосіївському районі 

міста Києва. (Від 25.02.2020 № 08/231-494/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

55) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Провулок Кременецький, 4» у 

Святошинському районі міста Києва. (Від 25.02.2020 № 08/231-495/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.). 

56) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вікентія Беретті, 6» у Деснянському районі 

міста Києва. (Від 03.07.2020 № 08/231-1688/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

57) «Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення 

Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві». (Від 14.02.2020 № 08/231-402/ПР). (Доп.  

Задерейко А.І.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2781
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58) Про внесення змін у таблицю № 1 до додатка 5 до рішення                                                                                                                                                                                                                                                                     

Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів у м. Києві». (Від 22.01.2020 № 08/231-194/ПР). (Доп. Галайчук 

І.В.). 

59) Про внесення змін до таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київської 

міської ради від 23.06.2011р. № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 

і зборів у м. Києві». (Від 13.03.2020 № 08/231-637/ПР). (Доп. Маляревич О.В.). 

60) Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з 

використанням тварин в м. Києві. (Від 05.03.2020 № 08/231-591/ПР). (Доп. 

Яловий К.В., Сторожук В.П.).  

61) Про внесення змін у додатки до рішень Київської міської ради від 

12.12.2019 №№ 253/7826, 254/7827, 255/7828, 256/7829, 257/7830. (Від 

24.01.2020 № 08/231-207/ПР). (Доп. Оленич П.С.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

62) Про звільнення об’єктів незавершеного будівництва групи компаній 

«Укрбуд» від нарахування пайової участі у створенні і розвитку 

інфраструктури міста Києва (Від 09.06.2020 № 08/231-1358/ПР). (Доп. Зубко 

Ю.Г.). 

63) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 липня 

2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської Міської ради». (Від 20.02.2020 

№ 08/231-466/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

 

2. Про питання власності:  

 

1) Про надання згоди Управлінню освіти Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації на списання майна, яке належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 23.04.2020 № 08/231-

1134/ПР). (Доп. Гудзь А.А.). 

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

24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м. Києва». (Від 06.12.2019 № 08/231-3730/ПР). (Доп. Пантелеєв 

П.О., Науменко Д.В.). 

3) Про внесення змін до додатку до рішення Київської міської ради від 

24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів 

реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва». (Від 13.03.2020 № 

08/231-641/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

4) Про зміну найменування дитячо-юнацької спортивної школи 

«ЛОКОМОТИВ» на дитячо-юнацька спортивна школа «АРСЕНАЛ-КИЇВ». (Від 

04.03.2020 № 08/231-576/ПР). (Доп. Конобас М.П.). 

5) Про деякі питання оренди комунального майна територіальної 

громади міста Києва. (Від 24.03.2020 № 08/231-732/ПР). (Доп. Конобас М.П.). 

6) Про приватизацію нежилих приміщень на вул. Харківське шосе, 

144, літ А. (Від 23.12.2019 № 08/231-3946/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2125413813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2125413813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2125413813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1986440622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1986440622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1986440622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1986440622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9111
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7) Про створення Центру соціальної підтримки дітей та сімей 

Дніпровського району міста Києва. (Від 28.02.2020 № 08/231-527/ПР). (Доп. 

Щербак І.М.). 

8) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг на вулицях Олени Пчілки та Драгоманова (від 

перехрестя вул. А. Ахматової до вул. Здолбунівської) у Дарницькому районі м. 

Києва. (Від 18.02.2020 № 08/231-452/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

9) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 

2016 року № 255/255 «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом 

житлового кварталу з повним комплектом обслуговування на вул. Бакинській, 

37-41 у Шевченківському районі». (Від 26.07.2017 № 08/231-1690/ПР). (Доп. 

Мельник Н.О.) (Повторно). 

10) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом об’єкта 

громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 у Голосіївському 

районі. (Від 24.01.2019 № 08/231-467/ПР).  (Доп. Мельник Н.О.). (Повторно). 

11) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом середньої 

загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі. 

(Від 24.01.2019 № 08/231-472/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). (Повторно). 

12) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом приватного 

медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі. (Від 

12.09.2018 № 08/231-2824/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

13) Про майнові питання, пов'язані з будівництвом 

багатофункціонального житлового комплексу на вул. Краснова, 25 у 

Святошинському районі. (Від 18.11.2016 № 08/231-4662/ПР). (Доп. Мельник 

Н.О.). (Повторно). 

14) Про майнові питання пов’язані з будівництвом медичного закладу 

на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у Дніпровському районі. (Від 14.05.2020 № 

08/231-1234/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

15) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом житлового 

комплексу в пров. Чеслава Бєлінського, 6 у Шевченківському районі. (Від 

04.12.2015 № 08/231-15/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). (Повторно). 

16) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». (Від 13.11.2018 № 08/231-

4039/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). (Повторно). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянкою Некрасовою Наталією Ігорівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Добролюбова, 7Б у Печерському 

районі міста Києва (647852329). (Від 28.01.2020 № 08/231-211/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-36807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1175168291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1175168291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1175168291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16256
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2) Про приватизацію громадянкою Гордієнко Анастасією Андріївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування, жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у 4-му пров. Лермонтова, 21 у Дарницькому 

районі міста Києва (520528250). (Від 06.02.2020 № 08/231-330/ПР). 

3) Про приватизацію громадянкою Душек Олександрою Володими-

рівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Патріотів, 3-Б у 

Солом’янському районі міста Києва (372806303). (Від 05.03.2020 № 08/231-

588/ПР). 

4) Про приватизацію громадянкою Стадник Мариною Юріївною 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

та споруд на вул. Пирятинській, 21 у Печерському районі міста Києва (П-9412). 

(Від 14.02.2019 № 08/231-764/ПР). 

5) Про приватизацію громадянином Мєшковим Олександром 

Федоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Парниковій, 18-А у 

Голосіївському районі міста Києва (441287345). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3948/ПР). 

6) Про приватизацію громадянином Єрмоленком Дмитром 

Юрійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Омелютинській, 24а у 

Печерському районі міста Києва (687992842). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3746/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Деменком 

Володимиром Івановичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чайківській, 16/1 у Святошинському 

районі міста Києва (518828179). (Від 11.03.2020 № 08/231-614/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Войчишиною 

Валентиною Іванівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ситняківській, 3 у Святошинському 

районі міста Києва (423285009). (Від 12.03.2020 № 08/231-636/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Сенечко Людмилі 

Петрівні, Завальнюку Нестору Євгеновичу, Завальнюку Остапу Євгеновичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Чкалова, 45 у Дарницькому районі міста Києва (П-9922). (Від 

21.02.2019 № 08/231-902/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Фурман 

Тетяною Василівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександрівській, 50 у 

Шевченківському районі міста Києва (П-9989). (Від 23.05.2019 № 08/231-

1922/ПР). (Повторно). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Мазуркевич 

Валентиною Миколаївною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павлоградській, 16 у Подільському 

районі м. Києва (П-9900). (Від 22.08.2019 № 08/231-2635/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16837
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13589
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13589
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13589
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13589
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13589
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10287
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10287
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12) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Скок Юліаною 

Олександрівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тепличній, 8-Б у Святошинському 

районі міста Києва (П-9860). (Від 01.02.2019 № 08/231-609/ПР). 

13) Про приватизацію громадянами Гурою Світланою Олегівною та 

Одарич Оленою Олегівною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Нікопольській, 20 у Голосiївському районі міста Києва (494281161). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3400/ПР). 

14) Про приватизацію громадянкою Бойко Оленою Іванівною земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Луганській, 35 у Солом’янському районі міста Києва 

(П-9947). (Від 03.05.2019 № 08/231-1673/ПР). 

15) Про приватизацію громадянкою Бишенко Вітою Олексіївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Травневій, 5-б у Солом’янському 

районі міста Києва (674252862). (Від 30.08.2019 № 08/231-2682/ПР). 

16) Про приватизацію громадянином Сідляренком Михайлом Яковичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 67 у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9887). (Від 21.02.2019 № 08/231-

905/ПР). 

17) Про приватизацію громадянином Карандасем Євгеном 

Володимировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Прополісному, 22 у 

Дарницькому районі міста Києва (362801721). (Від 06.02.2020 № 08/231-

333/ПР). 

18) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Чернявською 

Марією Павлівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Замковецькій, 62 у Подільському 

районі міста Києва (445280555). (Від 26.09.2019 № 08/231-2896/ПР).  

19) Про приватизацію громадянами Чубенком Володимиром 

Григоровичем, Пасічник Наталією Віталіївною та Кузнєцовою Любов’ю 

Віталіївною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Дубенській, 10 у 

Печерському районі міста Києва (ЗФО-3050). (Від 06.02.2020 № 08/231-

331/ПР). 

20) Про приватизацію громадянкою Костюченко Парасковією 

Дмитрівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 58 у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9707). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1571/ПР). 

21) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Шовкун Валерію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 88 у Святошинському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-157711473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-157711473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-157711473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-157711473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-157711473
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-118942606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-118942606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-118942606
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районі м. Києва (П-9760). (Від 30.05.2018 № 08/231-1866/ПР). 

22) Про приватизацію громадянами Слищенко Ольгою Олександрівною 

та Дрижаченком Сергієм Володимировичем земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Шевченка, 12 у Солом’янському районі міста Києва (П-9896). (Від 19.04.2019 

№ 08/231-1566/ПР). 

23) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Шпіганович 

Ольгою Василівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 19 у Дарницькому районі 

міста Києва (П-9849). (Від 19.04.2019 № 08/231-1577/ПР). 

24) Про приватизацію громадянкою Ганноченко Наталією Григорівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вуликовій, 18 у Дарницькому районі 

міста Києва (П-9926). (Від 19.04.2019 № 08/231-1576/ПР). 

25) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Вікрамасінгхе 

Неонілою Анатоліївною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Білицькій, 76-А (літ.Б) у Подільському 

районі міста Києва (П-10049). (Від 24.06.2019 № 08/231-2180/ПР). 

26) Про приватизацію громадянами Мінеєвим Ярославом 

Володимировичем, Тарієлашвілі Ігорем Георгійовичем, Тарієлашвілі Георгієм 

Тенгизовичем та Тіщенко Зоєю Володимирівною земельної ділянки для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Ольги Кобилянської, 7 у Солом’янському районі міста Києва (П-9948). (Від 

19.04.2019 № 08/231-1573/ПР). 

27) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сілкіній Марині 

Андріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Добрий Шлях, 48 у Голосіївському районі м. Києва 

(П-9831). (Від 20.09.2018 № 08/231-2986/ПР). 

28) Про приватизацію громадянином Шевченком Віктором 

Володимировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 3 у Деснянському 

районі міста Києва (535128594). (Від 27.12.2019 № 08/231-4033/ПР). 

29) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Куценку Сергію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Опришківській, 10 у Дніпровському 

районі м. Києва (П-9958). (Від 02.05.2019 № 08/231-1603/ПР). 

30) Про приватизацію громадянкою Чернявською Світланою 

Анатоліївною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лупиноса Анатолія, 23 у 

Солом’янському районі міста Києва (794224288). (Від 28.11.2019 № 08/231-

3587/ПР). 

31) Про приватизацію громадянином Судаковим Іваном Павловичем, 

членом обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства «СТАДНЕ», 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва у пров. Першому 

Східно-Дальному, 16 у Дарницькому районі міста Києва (Д-9486). (Від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-118942606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-297991667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-297991667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-297991667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-297991667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-297991667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-425434279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-425434279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-425434279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-425434279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1341708810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1341708810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1341708810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1341708810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1535454513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1535454513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1535454513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1535454513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-76515065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-124259517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-124259517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-124259517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-124259517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-414759134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-414759134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-414759134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-414759134
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-412254534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-412254534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-412254534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-412254534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1136192061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1136192061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1136192061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1136192061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1136192061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1988696563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1988696563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1988696563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1988696563
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17.07.2019 № 08/231-2495/ПР). 

32) Про приватизацію громадянином Кириченком Сергієм 

Михайловичем земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 7 у Солом’янському 

районі міста Києва (П-9904). (Від 17.01.2019 № 08/231-344/ПР). 

33) Про приватизацію громадянкою Музикою Тетяною Василівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Яготинській, 6-А у Печерському 

районі міста Києва (П-9920). (Від 19.04.2019 № 08/231-1567/ПР). (Повторно). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Клюсу Андрію Леонідовичу у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Ентузіастів, 6, 

діл. 13 у Дарницькому районі міста Києва (233594272). (Від 06.02.2020 № 

08/231-322/ПР).  

2) Про передачу громадянину Задерейку Івану Сергійовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Криничній, 3 у Дарницькому районі м. 

Києва (А-2907). (Від 15.07.2016 № 08/231-3038/ПР). 

3) Про передачу громадянці Корнійчук Ользі Володимирівні, члену 

садівничого товариства «Дніпро-1», у приватну власність земельної ділянки на 

вул. Садовій 41, діл. 10-а у Дарницькому районі міста Києва для ведення 

колективного садівництва (А-26556). (Від 18.06.2019 № 08/231-2154/ПР). 

4) Про передачу громадянці Корнійчук Ладі Василівні, члену 

садівничого товариства «Дніпро-1», у приватну власність земельної ділянки для 

ведення колективного садівництва на вул. Садовій 41, діл. 11-а у Дарницькому 

районі міста Києва (А-26555). (Від 18.06.2019 № 08/231-2153/ПР).  

5) Про передачу громадянці Куриненко Олені Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 15/27а у 

Голосiївському районі міста Києва (500127346). (Від 03.10.2019 № 08/231-

2992/ПР). 

6) Про передачу громадянину Куриненку Олексію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 15/27б у 

Голосiївському районі міста Києва (493276337). (Від 27.12.2019 № 08/231-

4031/ПР). 

7) Про передачу громадянину Склярову Олександру Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 27-в у 

Голосіївському районі м. Києва (А-12256). (Від 30.08.2018 № 08/231-2611/ПР). 

8) Про передачу громадянину Куманцову Олексію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 20-а у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1988696563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-69662155
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-69662155
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-69662155
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-69662155
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13810
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Солом’янському районі міста Києва (А-23232). (Від 28.01.2019 № 08/231-

549/ПР). 

9) Про передачу громадянину Пучку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на просп. 

Броварському, 16 км, діл. 10 у Деснянському районі м. Києва (А-23463). (Від 

13.09.2018 № 08/231-2856/ПР). 

10) Про передачу громадянці Машкевич Катерині Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Першого Травня, 19-Б у 

Дарницькому районі міста Києва (А-8870). (Від 17.01.2019 № 08/231-341/ПР). 

11) Про передачу громадянці Мельник Галині Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Цілинній, 7 у Голосiївському районі міста Києва (227976062). (Від 22.11.2019 

№ 08/231-3528/ПР). 

12) Про передачу громадянці Савчук Ларисі Андріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 86-а у Солом’янському 

районі міста Києва (А-23235). (Від 26.06.2019 № 08/231-2283/ПР). 

13) Про передачу громадянину Зеленському Миколі Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 34-б у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25470). (Від 26.09.2019 № 08/231-

2273/ПР). 

14) Про передачу громадянці Феофіловій Ларисі Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 2 в 

Оболонському районі м. Києва (А-22878). (Від 08.01.2019 № 08/231-22/ПР). 

15) Про передачу громадянці Заблоцькій Ксенії Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 30 в Оболонському районі 

міста Києва (А-23332). (Від 17.01.2019 № 08/231-340/ПР). 

16) Про передачу громадянці Хамайдулі Аллі Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Богатирському, 14 в Оболонському 

районі міста Києва (А-23006). (Від 17.01.2019 № 08/231-339/ПР). 

17) Про передачу громадянину Лазоренку Олексію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Комсомольському у 

Солом’янському районі міста Києва (А-23679). (Від 08.01.2019 № 08/231-9/ПР). 

18) Про передачу громадянину Павлюку Владиславу Доментійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 74-б у 

Солом’янському районі міста Києва (322793084). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3392/ПР). 

19) Про передачу громадянину Павлюку Доментію Петровичу у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15317
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 74-а у 

Солом’янському районі міста Києва (740316271). (Від 22.11.2019 № 08/231-

3535/ПР). 

20) Про передачу громадянці Сірій Інні Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 6 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22848). (Від 18.01.2019 № 08/231-353/ПР). 

21) Про передачу громадянину Кравченку Степану Семеновичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 59а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-24011). (Від 21.02.2019 № 08/231-

904/ПР). 

22)   Про передачу громадянину Цикаленку Сергію Григоровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука, 46 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-25106). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2294/ПР). (Повторно). 

23) Про передачу громадянину Філіпчуку Сергію Івановичу, члену 

садівницького товариства «Будівельник-1» Дарницького району міста Києва, у 

приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій 71, діл. 115 у 

Дарницькому районі міста Києва для ведення колективного садівництва (А-

24614). (Від 17.01.2019 № 08/231-343/ПР). 

24) Про передачу громадянину Лещуку Юрію Павловичу, члену 

садівницького товариства «Будівельник-1» Дарницького району міста Києва, у 

приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій 73-а, діл. 236-а у 

Дарницькому районі міста Києва для ведення колективного садівництва (А-

23544). (Від 17.01.2019 № 08/231-342/ПР). 

25) Про передачу громадянину Буракову Андрію Вікторовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 146 у Солом’янському районі міста Києва (А-25533). (Від 

15.02.2019 № 08/231-770/ПР). 

26) Про передачу громадянину Сінькову Василю Омеляновичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 186 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25705). (Від 05.05.2019 № 08/231-1625/ПР). 

27) Про передачу громадянину Матяшу Михайлу Григоровичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 237 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25176). (Від 02.05.2019 № 08/231-1599/ПР). 

28) Про передачу громадянину Швецю Миколі Миколайовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 
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району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 172 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25581). (Від 02.05.2019 № 08/231-1602/ПР). 

29) Про передачу громадянину Пасічку Андрію Миколайовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 247 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25190). (Від 23.05.2019 № 08/231-1919/ПР). 

30) Про передачу громадянину Куклюку Миколі Миколайовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 144 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25532). (Від 19.04.2019 № 08/231-1563/ПР). 

31) Про передачу громадянину Зарицькому Костянтину 

Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Бродівській, 68-в у Голосіївському районі м. Києва (А-23293). (Від 30.08.2018 

№ 08/231-2610/ПР). 

32) Про передачу громадянину Свертоці Віктору Андрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 12а у 

Деснянському районі м. Києва (А-18946). (Від 08.11.2018 № 08/231-3934/ПР).  

33) Про передачу громадянці Мартиненко Ірині Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кооперативній, 8-б у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23209). (Від 15.11.2018 № 08/231-4076/ПР). 

34) Про передачу громадянці Сьомці Тетяні Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 121а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26739). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2275/ПР). 

35) Про передачу громадянину Наконечному Сергію Петровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 2-в у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23228). (Від 09.01.2019 № 08/231-76/ПР). 

36) Про передачу громадянці Яковенко Ірині Олексіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 18 у Солом’янському районі 

міста Києва (А-24733). (Від 26.06.2019 № 08/231-2297/ПР). 

37) Про передачу громадянину Нужному Павлу Євгеновичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 31 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24476). (Від 02.11.2018 № 08/231-3841/ПР). 

38) Про передачу громадянці Травніковій Оксані Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 28-б у Голосіївському 

районі міста Києва (А-24119). (Від 26.12.2018 № 08/231-4333/ПР). 

39) Про передачу громадянці Рябченко Ларисі Євгенівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Шостій, діл. 20-а в 

Оболонському районі м. Києва (508327413). (Від 18.09.2019 № 08/231-2785/ПР). 

40) Про передачу громадянці Кравченко Надії Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радянському, 1 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-24726). (Від 28.01.2019 № 08/231-

548/ПР). 

41) Про передачу громадянці Синюці Наталії Афанасіївні у приватну 

власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. 6-тій 

Канальній, 11 у Дніпровському районі м. Києва (А-24664). (Від 06.06.2019 № 

08/231-2008/ПР). 

42) Про передачу громадянці Лепесій Олені Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 28-б у Солом’янському 

районі міста Києва (А-24568). (Від 26.06.2019 № 08/231-2304/ПР). 

43) Про передачу громадянину Войцехівському Ігорю Андрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Героїв Війни, 17а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-23323). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2326/ПР). 

44) Про передачу громадянину Несміяну Олександру Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 10-г у 

Голосіївському районі міста Києва (А-25187). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2329/ПР). 

45) Про передачу громадянину Паращенку Ігорю Олеговичу, члену 

садівничого товариства «Автомобіліст», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 118-й А Садовій, 69 у 

Дарницькому районі міста Києва (А-26008). (Від 23.01.2019 № 08/231-462/ПР). 

46) Про передачу громадянину Петровичу Володимиру Васильовичу, 

члену садівничого товариства «Верстатозавод», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Синьоозерній, 18, діл. 

230 (б) у Подільському районі м. Києва (А-22479). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3386/ПР). 

47) Про передачу громадянину Баклану Ігорю Петровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Лозовому, 4 у Деснянському районі 

міста Києва (578933843). (Від 17.03.2020 № 08/231-650/ПР). 

48) Про передачу громадянину Кулаку Володимиру Костянтиновичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 71-в у 

Солом’янському районі м. Києва (А-26139). (Від 26.12.2018 № 08/231-4331/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-798124449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-798124449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-798124449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-798124449
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49) Про передачу громадянці Троценко Наталії Вікторівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новій, 4 у Солом’янському районі 

міста Києва (А-23227). (Від 07.02.2019 № 08/231-721/ПР). 

50) Про передачу громадянину Сафошину Сергію Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 5 в Оболонському районі 

міста Києва (А-23290). (Від 18.01.2019 № 08/231-352/ПР). 

51) Про передачу громадянці Курочко Оксані Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 10 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22607). (Від 18.01.2019 № 08/231-350/ПР). 

52) Про передачу громадянці Бєляєвій Вікторії Анатоліївні у власність 

земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Ентузіастів, 8, діл. 7 у 

Дарницькому районі міста Києва (323333001). (Від 31.01.2020 № 08/231-

249/ПР). 

53) Про передачу громадянину Доберчаку Сергію Валерійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 146-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23226). (Від 26.12.2018 № 08/231-4334/ПР). 

54) Про передачу громадянці Прокоповій Олені Вячеславівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-25656). (Від 21.02.2019 № 08/231-

908/ПР). 

55) Про передачу громадянину Пиндюрі Костянтину Станіславовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 1з у Солом’янському 

районі міста Києва (А-24631). (Від 26.06.2019 № 08/231-2293/ПР). 

56) Про передачу громадянці Кишинській Людмилі Анатоліївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Василя Кука, 5-А у 

Дарницькому районі міста Києва (П-10093). (Від 24.06.2019 № 08/231-2175/ПР). 

57) Про передачу громадянці Горшеніній Світлані Миколаївні у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Ентузіастів, 8, діл. 9 у Дарницькому районі міста Києва (696933807). (Від 

31.01.2020 № 08/231-248/ПР). 

58) Про передачу громадянці Новіковій Марії Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 48-б у Деснянському районі 

м. Києва (А-23845). (Від 17.10.2018 № 08/231-3599/ПР). (Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-403166356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-403166356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-403166356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-403166356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-420561175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-420561175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-420561175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-420561175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24074215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24074215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24074215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24074215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651645576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651645576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651645576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651645576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1726643908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1726643908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1726643908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1726643908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1987511507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1987511507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1987511507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1987511507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1987511507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1677656394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1677656394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1677656394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1677656394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970340352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970340352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970340352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970340352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1920390805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1920390805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1920390805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1920390805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28113
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28113
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28113
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28113
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1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (428114239). (Від 29.01.2020 № 08/231-

239/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (609661104). (Від 19.05.2020 № 08/231-

1259/ПР). 

3) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) у пров. Рощинському, 2 у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

(415493084). (Від 05.12.2019 № 08/231-3717/ПР). (Повторно). 

4) Про продаж земельної ділянки громадянину Іванюку Яну 

Вікторовичу для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на 

вул. Вікентія Хвойки, 6 у Подільському районі м. Києва (608701169). (Від 

05.12.2019 № 08/231-3702/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (564511291). (Від 19.03.2020 № 08/231-

705/ПР). 

6) Про продаж земельної ділянки громадянам Адаменку Олександру 

Станіславовичу та Адаменко Віті Олександрівні для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-складського комплексу на вул. Сім’ї 

Шовкоплясів, 8 в Оболонському районі м. Києва (249658375) (Є-1514). (Від 

25.10.2019 № 08/231-3180/ПР). 

7) Про продаж земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ-М» для експлуатації та обслуговування 

майстерні з адміністративно-побутовим приміщенням на вул. Волинській, 66а у 

Солом’янському районі міста Києва (211064483). (Від 13.02.2020 № 08/231-

400/ПР). 

8) Про продаж земельної ділянки на вул. Лютеранській, 33 (літ. Б) у 

Печерському районі м. Києва ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «БЛАГО» - СТРАХОВА КОМПАНІЯ» для експлуатації та 

обслуговування адміністративного будинку (офісу) (381130293). (Є-1089). (Від 

24.04.2020 № 08/231-1159/ПР).  

9) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (К-37964). (Від 17.01.2020 № 08/231-

108/ПР). 

10) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (211767123). (Від 19.03.2020 № 08/231-

706/ПР). 

11) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Жулянській, 7-а у Голосіївському район м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру 

(492496791). (Від 26.09.2019 № 08/231-2900/ПР). 

12) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Жулянській, 7 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17144
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17144
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17144
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11321
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11321
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11321
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-647535822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-647535822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-647535822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123951774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123951774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123951774
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будинку (249650128). (Від 26.09.2019 № 08/231-2898/ПР). 

13) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Академіка Заболотного, 160-б у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру із 

закладами громадського харчування (710344492) (Є-1448). (Від 04.10.2019 № 

08/231-3046/ПР). 

14) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (354967410) (Є-1494). (Від 13.11.2019 

№ 08/231-3301/ПР). 

15) Про продаж земельної ділянки громадянці Чех Любові Петрівні для 

експлуатації та обслуговування магазину з продажу товарів народного 

споживання на вул. Північній, 48в в Оболонському районі м. Києва (561249604) 

(Є-1513). (Від 25.10.2019 № 08/231-3181/ПР). (Повторно). 

 

 

3.4. Надання/передача: 

 

1) Про передачу в оренду Державі Угорщина земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Мельникова, 

16-а у Шевченківському районі міста Києва (Д-9021). (Від 26.04.2019 № 08/231-

1590/ПР). 

2) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА 

ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд дипломатичного призначення у пров. Бехтерівському, 5 у 

Шевченківському районі міста Києва (517641281). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3949/ПР). 

3) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ» в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

вул. Академіка Заболотного (з боку Феофанії в напрямку Столичного шосе) у 

Голосіївському районі міста Києва (701884396). (Від 27.12.2019 № 08/231-

4040/ПР). 

4) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ» в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі міста Києва (476398547). 

(Від 27.12.2019 № 08/231-4061/ПР). 

5) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЄНІСЕЙСЬКА САДИБА-1» в оренду земельної ділянки для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, їх подальшої експлуатації та 

обслуговування на вул. Академіка Писаржевського, 8 у Голосіївському районі 

міста Києва (593439153). (Від 27.03.2020 № 08/231-764/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКД 2015» земельної ділянки в оренду для 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123951774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15452186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15452186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15452186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15452186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15452186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35904
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14957
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експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та благоустрою території на 

просп. Голосіївському, 107 у Голосіївському районі міста Києва (460393699). 

(Від 27.05.2020 № 08/231-1303/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНТЕРА ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на вул. Олени Теліги, 

61 у Подільському районі м. Києва (243860353). (Від 24.12.2019 № 08/231-

4013/ПР). (Повторно). 

8) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДНІПРОСЕРВІС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі адміністративно-торгівельного призначення 

на вул. Попудренка, 5-В у Дніпровському районі міста Києва (504041380). (Від 

03.02.2020 № 08/231-268/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВАРОГ-М» у оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Алма-Атинській, 8 

у Дніпровському районі міста Києва (241258875).( Від 11.03.2020 № 08/231-

612/ПР). 

10) Про передачу Центральному парку культури і відпочинку м. Києва 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва «Хрещатий», «Міський сад», «Маріїнський» з 

обслуговуванням споруд рекреаційного призначення на Володимирському 

узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва (Д-6964). (Від 24.02.2016 № 08/231-

1095/ПР). 

11) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕМТОЧПІДШИПНИК» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування автостоянки на вул. Оноре де Бальзака, 55-а у Деснянському 

районі м. Києва (А-24952). (Від 02.05.2018 № 08/231-1449/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАЛЬД» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування та експлуатації дитячого кафе «Дональд» на вул. Кирилівській, 

134 у Подільському районі міста Києва (762916445). (Від 02.06.2020 № 08/231-

1335/ПР). 

13) Про передачу приватному підприємству «ФІРМА 

РЕМТОРГСЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

автостоянки на вул. Оноре де Бальзака, 10-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24949). (Від 02.05.2018 № 08/231-1455/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування громадських будівель на вул. 

Предславинській, 11, 13 у Печерському районі міста Києва (409417429). (Від 

20.02.2020 № 08/231-468/ПР). 

15) Про передачу громадянці Даргель Валентині Олександрівні 

земельної ділянки в оренду для реконструкції та обслуговування нежилого 

будинку під офісні приміщення на вул. Борисоглібській, 15-а у Подільському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16623
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16623
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16623
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16623
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16623
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
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районі міста Києва (442436411). (Від 08.04.2020 № 08/231-895/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАРІТОН» в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 

вул. Кирилівській, 65 у Подільському районі міста Києва (682634407). 

(27.12.2019 № 08/231-4038/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ 34» в оренду земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд, відкритих автостоянок на вул. Ямській, 

13, 17 у Голосіївському районі міста Києва (А-26780). (Від 08.04.2019 № 

08/231-1396/ПР). (Повторно). 
18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «МК 8» в 

оренду земельної ділянки для реконструкції майнового комплексу на вул. 

Казимира Малевича, 2-8 у Голосіївському районі міста Києва (685273998). (Від 

15.08.2019 № 08/231-2543/ПР). 

19) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХІМЕКСІ» в оренду земельної ділянки для розширення виробничої бази на 

просп. Відрадному, 95-б у Солом’янському районі міста Києва (244050713). 

(Від 03.12.2019 № 08/231-3671/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі (літ. «Д») на вул. Трьохсвятительській, 4 у 

Шевченківському районі міста Києва (241488060). (Від 30.08.2019 № 08/231-

2662/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВ-ГРУП» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІРУС» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури на вул. 

Куренівській, 16-А в Оболонському районі міста Києва (692363900). (Від 

21.01.2020 № 08/231-192/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙФ-СПЕЙС» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування збірно-роздрібного металевого складу та 

службового гаража на вул. Плеханова, 19-А у Дніпровському районі міста 

Києва (621494498). (Від 14.04.2020 № 08/231-1033/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКІНІТА ПЛЮС» та ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОШЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та 

споруд адміністративно-складського призначення на вул. Медовій, 5 у 

Солом’янському районі міста Києва (465415624). (Від 25.03.2020 № 08/231-

733/ПР). 

24) Про передачу Олексенку Петру Володимировичу земельних ділянок 

в оренду для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування 
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у пров. Політехнічному, 3в у Шевченківському районі міста Києва (673794446). 

(Від 28.05.2020 № 08/231-1317/ПР). 

25) Про передачу ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ФАЙНА ТАУН» земельних ділянок в 

оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово – офісного, 

торговельного комплексу з надземними і підземними паркінгами та вбудовано 

прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного 

призначення на вул. Салютній, 2 у Шевченківському районі міста Києва 

(418448060). (Від 28.05.2020 № 08/231-1319/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового 

комплексу з підземними та наземними паркінгами (гаражами), адміністративно-

офісними приміщеннями, торговельно-розважальними, навчальними, 

оздоровчими закладами та іншими об’єктами загального користування на вул. 

Каунаській, 27 у Дніпровському районі міста Києва (483447572). (Від 

16.03.2020 № 08/231-644/ПР). 

27) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КАНКРІТ» в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

виробничої бази у пров. Заводському, 1/2 у Дарницькому районі міста Києва 

(605854406). (Від 11.03.2020 № 08/231-613/ПР). 

28) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Дари 

природи» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі (літ. «Б», літ. «В») на вул. Івана Мазепи, 14 у Печерському 

районі міста Києва (239025646). (Від 18.02.2020 № 08/231-440/ПР). 

29) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БІОЙЛ» в 

оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на просп. Генерала Ватутіна, 15 у Деснянському районі 

міста Києва (402437632). (Від 09.12.2019 № 08/231-3734/ПР). 

30) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІНГ АВТО ГРУП» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (автосалон) на вул. 

Живописній, 2-А у Святошинському районі міста Києва (737237414). (Від 

18.11.2019 № 08/231-3353/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСТЕР 1» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування розташованих на цій земельній ділянці 

адміністративних будівель на вул. Рилєєва, 10А у Подільському районі міста 

Києва (625264403). (Від 05.05.2020 № 08/231-1207/ПР). 

32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ - ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для 

переобладнання магазину під кафе, його подальшої експлуатації та 

обслуговування на бульв. Чоколівському, 16а у Солом’янському районі міста 

Києва (А-26106). (Від 16.05.2019 № 08/231-1859/ПР). 
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33) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «212 ЕНЕРГО МАСТЕР» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі - магазину на просп. 

Мінському, 2 в Оболонському районі міста Києва (419394407). (Від 19.03.2020 

№ 08/231-700/ПР). 

34) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТУРІОН» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування адміністративно-торговельного комплексу з вбудованими та 

прибудованими приміщеннями громадського і побутового призначення з 

наземним і підземним паркінгами на вул. Жилянській, 148-162 у 

Шевченківському районі міста Києва (244439789). (Від 27.05.2020 № 08/231-

1301/ПР). 

35) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТУРІОН» для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-торговельного комплексу з вбудованими та прибудованими 

приміщеннями громадського і побутового призначення з наземним і підземним 

паркінгами на вул. Жилянській, 148-162 у Шевченківському районі міста Києва 

(532544254). (Від 27.05.2020 № 08/231-1302/ПР). 

36) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену 

Михайловичу в оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-Б у Дніпровському районі міста Києва (454445601). 

(Від 06.05.2020 № 08/231-1214/ПР). 

37) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕКНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ-ПАУЕР» в оренду земельної ділянки для 

розміщення, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) (заїзди-виїзди) на Кільцевій 

дорозі, 1 у Голосіївському районі міста Києва (692323902). (Від 17.03.2020 № 

08/231-649/ПР). 

38) Про надання Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі на вул. Хрещатик, 32-А у Шевченківському районі міста 

Києва (709262411). (Від 18.02.2020 № 08/231-441/ПР). 

39) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СІВ 

АВТО» в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури на вул. Товарній, 1 у Печерському районі 

міста Києва (721060395). (Від 28.12.2019 № 08/231-4069/ПР). 

40) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛУТОН ГРУП» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на вул. Хорива, 17-А у 

Подільському районі м. Києва (239899691). (Від 19.03.2020 № 08/231-702/ПР). 

41) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ АВТО СЕРВІС ПЛЮС» в оренду земельної 
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ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Челябінській, 8 у Дніпровському районі міста Києва (532439083). (Від 

17.03.2020 № 08/231-661/ПР). 

42) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІНТЕРТОРГ-

2009» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі для супутніх потреб житлової забудови на вул. Філатова 

Академіка, 5 у Печерському районі міста Києва (383978524). (Від 03.02.2020 № 

08/231-278/ПР). 

43) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«НЕОМЕД-2007» земельної ділянки для експлуатації амбулаторного 

діагностичного-лікувального закладу на вул. Російській, 54/15-а у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-7580). (Від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР). (Повторно). 

44) Про надання земельної ділянки приватному акціонерному 

товариству «Центральне конструкторське бюро «Маяк» для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-виробничої будівлі на вул. Академіка 

Кримського, 27 (літера А) у Святошинському районі м. Києва (А-25251). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2940/ПР). (Повторно). 

45) Про передачу земельної ділянки громадянину Максимчуку Віталію 

Васильовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі-складу на 

просп. Перемоги, 67 (літ. Т) у Святошинському районі м. Києва (Д-8416). (Від 

24.10.2018 № 08/231-3757/ПР). (Повторно). 

46) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Укрсвітло» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих 

будівель та споруд цілісного майнового комплексу на вул. Маршала Гречка, 8-д 

у Подільському районі міста Києва (А-25672). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1236/ПР). (Повторно). 

47) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» земельних ділянок для будівництва, реконструкції, 

експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель та 

допоміжних споруд з майданчиками для відстою і координації руху транспорту, 

складування та розвантаження тари на вул. Пирогівський шлях, 94/96 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-18547). (Від 03.04.2017 № 08/231-878/ПР). 

(Повторно). 

48) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ГК 

БОРЩАГІВСЬКИЙ-5» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів на вул. Зодчих у Святошинському районі 

міста Києва (393910289). (Від 16.03.2020 № 08/231-642/ПР). 

49) Про надання в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «НАШЕ 

МАЙБУТНЄ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на площі Оболонській, 2-а в 

Оболонському районі міста Києва (А-23659). (Від 07.02.2019 № 08/231-707/ПР). 

50) Про надання релігійній громаді Успенської парафії у Дарницькому 

районі м. Києва Української Православної Церкви земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування Храму Успіння пресвятої 
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Богородиці на вул. Тальнівській, 4 у Дарницькому районі м. Києва (А-2313). 

(Від 10.01.2017 № 08/231-84/ПР). (Повторно). 

51) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у 

постійне користування земельної ділянки для реконструкції (з добудовою), 

експлуатації та обслуговування районної котельні на вул. Здолбунівській, 2 у 

Дарницькому районі міста Києва (243494957). (Від 29.10.2019 № 08/231-

3238/ПР). 

52) Про надання в постійне користування Київській міській 

наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» земельної ділянки для 

обслуговування та експлуатації будівлі лікарні на вул. Качалова, 5-а у 

Святошинському районі міста Києва (645043916). (Від 30.08.2019 № 08/231-

2672/ПР). 

53) Про надання у постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

на вул. Жмеринській, 5 у Святошинському районі міста Києва (Д-8719). (Від 

08.07.2019 № 08/231-2358/ПР). 

54) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва земельних ділянок у постійне 

користування для створення озеленених територій загального користування 

(сквер) на площі Оболонській, 6 в Оболонському районі м. Києва (548539001). 

(Від 11.12.2019 № 08/231-3852/ПР). 

55) Про передачу земельної ділянки громадянці Слободянюк Ірині 

Валентинівні для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Жилянській, 124 

у Шевченківському районі м. Києва (А-22273). (Від 20.08.2018 № 08/231-

2551/ПР). (Повторно). 

56) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН2» для експлуатації та обслуговування 

виробничих будівель на вул. Малинській, 20-а у Святошинському районі м. 

Києва (А-25077). (Від 21.06.2018 № 08/231-2103/ПР). (Повторно). 

57) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«КБ 2» в постійне користування земельної ділянки для іншої житлової забудови 

на вул. Кахи Бендукідзе, 4-в у Печерському районі міста Києва (558944139). 

(Від 19.09.2019 № 08/231-2813/ПР). 

58) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН» у постійне користування земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я на вул. 

Добрузькій, 8 у Солом’янському районі міста Києва (Д-8760). (Від 17.07.2019 

№ 08/231-2493/ПР). 

59) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування та обслуговування стоянки 

великовантажних автомобілів, що прибувають на сертифікацію на просп. 

Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва (Д-8479). (Від 11.06.2018 № 
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08/231-1991/ПР). (Повторно). 

60) Про надання комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Оболонського району м. Києва 

земельної ділянки у постійне користування для реконструкції дошкільного 

закладу № 610 під дитячу поліклініку та її подальшої експлуатації на вул. 

Вишгородській, 54а в Оболонському районі м. Києва (384428817). (Від 

19.09.2019 № 08/231-2793/ПР). 

61) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в оренду земельної ділянки 

для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з адміністративно-офісною частиною та 

паркінгом на вул. Павлівській, 28 у Шевченківському районі м. Києва 

(239948821). (Від 03.09.2019 № 08/231-2699/ПР). 

62) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-10) на вул. 

В’ячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському районі міста Києва (А-26472). 

(Від 01.03.2019 № 08/231-1096/ПР). 

63) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва у постійне користування земельних 

ділянок для створення озеленених територій загального користування на вул. 

Зої Гайдай, 9/8 (вул. Героїв Дніпра, 8/9) в Оболонському районі м. Києва (Д-

9636). (Від 09.07.2019 № 08/231-2391/ПР). 

64) Про надання у постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на вул. Героїв Дніпра, 62-64 в Оболонському районі м. Києва (Д-

9563). (Від 08.07.2019 № 08/231-2364/ПР). 

65) Про надання у постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на вул. Героїв Дніпра, 30-32-а в Оболонському районі м. Києва 

(А-27075). (Від 08.07.2019 № 08/231-2363/ПР). 

66) Про надання Національному музею літератури України земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування будинку 

музею на вул. Богдана Хмельницького, 11 у Шевченківському районі м. Києва 

(632783959). (Від 02.12.2019 № 08/231-3653/ПР). 

67) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» в постійне користування земельної ділянки для 

реконструкції та обслуговування загальноосвітньої школи на вул. Михайла 

Драгомирова, 9-Б у Печерському районі міста Києва (530039638). (Від 

15.04.2020 № 08/231-1070/ПР). 

68) Про надання приватному вищому навчальному закладу «Київський 

медичний університет» у постійне користування земельну ділянку для 
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будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування та 

експлуатації будівлі закладу освіти) на вул. Бориспільській, 2 у Дарницькому 

районі міста Києва (667883986). (Від 09.12.2019 № 08/231-3747/ПР). 

69) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ВОГНИК» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі кафе на вул. Парково-Сирецькій, 4б у Шевченківському 

районі м. Києва (496390600). (Від 25.03.2020 № 08/231-734/ПР). 

70) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛД КОММЕРС ГРУП» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування універмагу «Троєщина» на вул. Теодора 

Драйзера, 21 у Деснянському районі міста Києва (А-26297). (Від 15.07.2019 № 

08/231-2458/ПР). (Повторно). 

 

 

3.5. Про надання земельної ділянки закладам освіти:  

 

1) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Корольова, 5-А у Святошинському районі міста Києва (А-

26934). (Від 15.05.2019 № 08/231-1838/ПР). 

2) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Тулузи, 6-А у Святошинському районі міста Києва (А-26936). (Від 

15.05.2019 № 08/231-1839/ПР). 

3) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Кіпріанова, 4-А у Святошинському районі міста Києва (А-

26946). (Від 15.05.2019 № 08/231-1841/ПР). 

4) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Зодчих, 40-а у Святошинському районі міста Києва (А-27071). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1913/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Анни 

Ахматової, 2-б у Дарницькому районі міста Києва (А-26737). (Від 14.05.2019 № 

08/231-1827/ПР). 

6) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Зодчих, 22-А у Святошинському районі міста Києва (А-27216). 
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(Від 10.07.2019 № 08/231-2397/ПР). 

7) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

бульв. Ромена Роллана, 4а у Святошинському районі міста Києва (А-26898). 

(Від 02.05.2019 № 08/231-1622/ПР). 

8) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Василя Кучера, 8-А у Святошинському районі міста Києва (А-

27225). (Від 09.07.2019 № 08/231-2384/ПР). 

9) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

бульв. Кольцова, 20-Б у Святошинському районі міста Києва (А-26945). (Від 

16.05.2019 № 08/231-1874/ПР). 

10) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

прос. Леся Курбаса, 12-Г у Святошинському районі міста Києва (А-27065). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1912/ПР). 

11) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Володимира Покотила, 5-в у Святошинському районі міста Києва (А-

27063). (Від 23.05.2019 № 08/231-1910/ПР). 

12) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на просп. Леся Курбаса, 12-Є у Святошинському районі міста Києва (А-

27220). (Від 09.07.2019 № 08/231-2381/ПР). 

13) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Петра Чаадаєва, 3-а у Святошинському районі міста Києва (А-27059). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1906/ПР). 

14) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Булгакова, 10 у Святошинському районі міста Києва (А-27221). 

(Від 09.07.2019 № 08/231-2386/ПР). 

15) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

бульв. Академіка Вернадського, 71-А у Святошинському районі міста Києва 
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(А-26943). (Від 15.05.2019 № 08/231-1840/ПР). 

16) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жмеринській, 10-А у Святошинському районі міста Києва (А-27069). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1978/ПР). 

17) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Осінній, 35 у Святошинському районі міста Києва (А-27219). (Від 

10.07.2019 № 08/231-2398/ПР). 

18) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Гната Юри, 5-А у Святошинському районі міста Києва (А-27224). 

(Від 11.07.2019 № 08/231-2406/ПР). 

19) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Підлісній, 4 у Святошинському районі міста Києва (А-27222). 

(Від 09.07.2019 № 08/231-2383/ПР). 

20) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Василя Стуса, 26-а у Святошинському районі міста Києва (А-27066). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1979/ПР). 

21) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

просп. Леся Курбаса, 4-а у Святошинському районі міста Києва (А-27062). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1899/ПР). 

22) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Генерала Наумова, 35-Б у Святошинському районі міста Києва (А-27072). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1911/ПР). 

23) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Спартаківській, 1-А у Святошинському районі міста Києва (А-

27217). (Від 10.07.2019 № 08/231-2396/ПР). 

24) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на просп. Леся Курбаса, 10-Д у Святошинському районі міста Києва (А-
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27218). (Від 09.07.2019 № 08/231-2385/ПР). 

25) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі закладу освіти на вул. Івана 

Миколайчука, 3-а у Дніпровському районі міста Києва (543841090). (Від 

22.11.2019 № 08/231-3558/ПР). 

26) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Архітектора Вербицького, 28-г у Дарницькому районі міста Києва (498418542). 

(Від 22.11.2019 № 08/231-3560/ПР). 

27) Про передачу управлінню освіти Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації та КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ 

СПОРТИНІЙ ШКОЛІ «ШКОЛА СПОРТУ» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жилянській, 46 у Голосiївському районі міста Києва (420413619). (Від 

22.11.2019 № 08/231-3559/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 1 у Шевченківському районі міста Києва (444418409). (Від 

17.10.2019 № 08/231-3157/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Лісній, 

28 в Оболонському районі міста Києва (441415670). (Від 11.12.2019 № 08/231-

3849/ПР). 

30) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі міста Києва (241343460). (Від 

21.11.2019 № 08/231-3526/ПР). 

31) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Йорданській, 24-А в Оболонському районі міста Києва (437411636). (Від 

18.11.2019 № 08/231-3355/ПР). 

32) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 

Газовій, 10 у Солом’янському районі міста Києва (642774101). (Від 20.11.2019 

№ 08/231-3504/ПР). 

33) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 
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Волгоградській, 1/2 у Солом’янському районі міста Києва (А-26508). (Від 

14.05.2019 № 08/231-1825/ПР). 

34) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації та КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ 

СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ «ШКОЛА СПОРТУ» в постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

закладу освіти на вул. Волгоградській, 23 у Солом’янському районі міста Києва 

(780249416). (Від 24.10.2019 № 08/231-3168/ПР). 

35) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Зодчих, 32-а у Святошинському районі міста Києва (А-27073). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1908/ПР). 

36) Про надання Міжшкільному навчально-виробничому комбінату 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Федори Пушиної, 54 у 

Святошинському районі міста Києва (616184166). (Від 17.10.2019 № 08/231-

3147/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Героїв 

Севастополя, 35 у Солом’янському районі міста Києва (374134303). (Від 

28.11.2019 № 08/231-3631/ПР). 

38) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жмеринській, 20 у Святошинському районі міста Києва (А-26896). (Від 

02.05.2019 № 08/231-1609/ПР). 

39) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

бульв. Кольцова, 7-б у Святошинському районі міста Києва (А-26708). (Від 

02.05.2019 № 08/231-1619/ПР). 

40) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Героїв Космосу, 15-А у Святошинському районі міста Києва (А-27057). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1909/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд спеціалізованої школи № 40) 

на вул. Львівській, 6/3 у Святошинському районі міста Києва (476418443). (Від 

26.12.2019 № 08/231-4015/ПР). 

42) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 
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районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд дошкільного навчального 

закладу № 249) на бульв. Ромена Роллана, 3а у Святошинському районі міста 

Києва (677504103). (Від 19.12.2019 № 08/231-3935/ПР). 

43) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Зодчих, 64-а у Святошинському районі міста Києва (А-26709). (Від 

02.05.2019 № 08/231-1608/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти) на вул. Прорізній, 14 у 

Шевченківському районі міста Києва (572741215). (Від 18.12.2019 № 08/231-

3871/ПР). 

45) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Січових Стрільців, 5 у Шевченківському районі міста Києва (314114371). (Від 

18.11.2019 № 08/231-3343/ПР). 

46) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 16 у Шевченківському районі міста Києва (394196857). (Від 

28.11.2019 № 08/231-3632/ПР). 

47) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Михайла Коцюбинського, 12-Б у Шевченківському районі міста Києва 

(708337413). (Від 28.11.2019 № 08/231-3633/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Ярославів Вал, 27 у Шевченківському районі міста Києва (394164594). (Від 

20.11.2019 № 08/231-3503/ПР). 

49) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жмеринській, 26-а у Святошинському районі міста Києва (А-26794). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1427/ПР). 

50) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство» у постійне користування земельної ділянки для 

будівництва середньої загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у 
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Солом’янському районі міста Києва (645503992). (Від 19.08.2019 № 08/231-

2563/ПР). 

51) Про надання Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладу освіти у 20-ому мікрорайоні житлового 

масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста Києва 

(444396767). (Від 27.03.2020 № 08/231-775/ПР).  

 

3.6. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Жулянській, 20 у 

Голосіївському районі міста Києва (363960313). (Від 20.02.2020 № 08/231-

469/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельних ділянок публічному 

акціонерному товариству «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на дорозі Кільцевій, 1 у 

Голосіївському районі міста Києва (465393410). (Від 05.12.2019 № 08/231-

3716/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки публічному 

акціонерному товариству «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на дорозі Кільцевій, 1 у 

Голосіївському районі міста Києва (529139341). (Від 05.12.2019 № 08/231-

3723/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлово-громадського комплексу з об’єктами соціального 

призначення та закладами освіти на вул. Великій Васильківській, 143/2 у 

Печерському районі міста Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки (442394942). (Від 19.03.2020 № 08/231-701/ПР). 

 

3.7. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Проектно-будівельна фірма «Будівельні інвестиції» договору оренди 

земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельно-побутового комплексу на просп. Броварському біля станції метро 

«Чернігівська» у Деснянському районі м. Києва (А-24328). (Від 26.12.2017 № 

08/231-3273/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельних 
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ділянок від 20 січня 2005 року № 82-6-00272, укладеного між Київською 

міською радою та приватним підприємством «СОКІЛ» (334777800). (Від 

16.04.2020 № 08/231-1074/ПР). 

3) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Київська 

будівельна компанія «Київбудком» договору оренди земельної ділянки для 

реконструкції з розширенням і надбудовою нежитлових будівель та споруд під 

виробничі та адміністративно-побутові приміщення, подальшої їх експлуатації 

та обслуговування на просп. Валерія Лобановського, 119-б у Голосіївському 

районі (629510571). (Від 06.02.2020 № 08/231-316/ПР). 

4) Про поновлення фізичній особі-підприємцю Муліку Юрію 

Валерійовичу договору оренди земельної ділянки для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з закладом 

громадського харчування на вул. Оноре де Бальзака, 94 у Деснянському районі 

(501805339). (Від 20.02.2020 № 08/231-470/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГРААЛЬ» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування офісно-готельного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у 

Печерському районі м. Києва (А-21791). (Від 21.12.2015 № 08/231-280/ПР). 

6) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛАЙТ СІТІ» ТА ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛАЙТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки 

від 26.09.2007 № 91-6-00703 для експлуатації та обслуговування торговельно-

виставкового комплексу на алеї Героїв Небесної Сотні, 2 (літера А) у 

Печерському районі м. Києва (А-23344). (Від 22.08.2017 № 08/231-1897/ПР). 

7) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Київський 

завод зварювального обладнання» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу з паркінгом та 

вбудованими приміщеннями торгівельно-розважального та громадського 

комплексу на вул. Польовій, 24 у Солом’янському районі міста Києва та 

внесення змін до нього (А-25064). (Від 19.06.2019 № 08/231-2156/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма 

КОНТІНЕНТ» договору на право тимчасового довгострокового користування 

землею на умовах оренди для експлуатації та обслуговування павільйону на 

вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до 

нього (743080051) (А-15301). (Від 04.10.2019 № 08/231-3040/ПР). (Повторно). 

9) Про поновлення фізичній особі – підприємцю Ляшук Аллі 

Миколаївні договору оренди земельної ділянки для розширення території під 

торговельний комплекс на вул. Ужгородській, 17-19 у Голосіївському районі м. 

Києва (543605540) (А-23953) (543605540). (Від 15.10.2019 № 08/231-3082/ПР). 

 

3.8. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 30 

грудня 2016 року № 4679, укладеного між Київською міською радою та 

Спільним українсько-англійським підприємством «Західна нафтова група» у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-791948390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
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формі товариства з обмеженою відповідальністю і Державним підприємством 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 

(607124736). (Від 27.03.2020 № 08/231-771/ПР). 

2) 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). 

3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 03 

жовтня 2014 року № 143, укладеного між Київською міською радою та 

Гаражно-будівельним кооперативом «ОМЕГА» (334797768). (Від 11.02.2020 № 

08/231-388/ПР). 

4) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 10 

січня 2011 року № 63-6-00601, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД» (438472028). (Від 

28.05.2020 № 08/231-1315/ПР). 

5) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на просп. 

Степана Бандери (навпроти озера Вербне) від 25 лютого № 78-6-00073, 

укладеного між Київською міською радою та закритим акціонерним 

товариством «УКРЗЕРНОПРОМ» (Д-9328). (220250644). (Від 05.12.2019 № 

08/231-3721/ПР). (Повторно). 

6) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 2 

серпня 2005 року № 78-6-00294, укладеного між Київською міською радою та 

акціонерним товариством холдингової компанії «Київміськбуд» (580147311). 

(Від 02.03.2020 № 08/231-552/ПР). 

 

3.9. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 

№ 200/8484 «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх на земельних торгах» (333832151). (Від 20.03.2020 № 

08/231-727/ПР). 

 

3.10. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянці Левченко Катерині 

Станіславівні на вул. Луговій, 18-а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-37227). (Від 01.03.2019 № 08/231-1088/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Царенку Олександру Івановичу на 

вул. Андрія Меленського у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34726). 

(Від 18.09.2018 № 08/231-2948/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1977266351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-35427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-332627092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-332627092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-332627092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-332627092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-120974077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-120974077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-120974077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-120974077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11515


35 

 

3) Про надання громадянці Кисельовій Юлії Валеріївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Невській, 12-а у Шевченківському районі міста Києва 

(625020162). (Від 28.11.2019 № 08/231-3608/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Жеренковій Вікторії Миколіївні 

поблизу пров. Столєтова у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35844). 

(Від 22.10.2018 № 08/231-3731/ПР). 

 

3.11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам Личак Ганні Михайлівні та Хатишеву 

Володимиру Івановичу на вул. Максима Кривоноса, 19-а у Солом’янському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку 

(К-32319). (Від 03.05.2018 № 08/231-1493/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРІ РІТЕЙЛ» на вул. Нижній Вал, 51 у 

Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі (К-37921). (Від 13.03.2019 № 08/231-1244/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Торгова мережа «Фаворит» на вул. Генерала Тупикова, 18/184 у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування будівлі магазину (К-

33642). (Від 25.09.2018 № 08/231-3065/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальній службі перевезень виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

вул. Поліській у Дарницькому районі м . Києва для будівництва автовокзалів 

(автостанцій) (К-25904). (Від 22.02.2016 № 08/231-1041/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Дитячій клінічній лікарні 4 Солом’янського 

району м. Києва у пров. Ковальському, 12 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівлі молочної кухні Дитячої клінічної 

лікарні № 4 (К-33276). (Від 19.10.2018 № 08/231-3675/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Національній академії 

Служби безпеки України на вул. Променистій, 2-А у Деснянському районі 

міста Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

Національної академії Служби безпеки України (К-38498). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1647/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
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відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на вул. Миколи 

Закревського, 97-б у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції ТП-8193 (К-36293). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4360/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на вул. Миколи 

Закревського, 95-а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції ТП-7770 (К-36290). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4361/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» на вул. Костянтинівській, 

72 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

промислових, складських та допоміжних будівель (К-34961). (Від 22.10.2018 № 

08/231-3734/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Національному музею історії України у Другій 

світовій війні Меморіальний комплекс на вул. Лаврській, 27 у Печерському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Меморіального комплексу 

та благоустрою і озеленення території (К-35616). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3246/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Золоті Ворота» на вул. Лисенка, 2-а 

у Шевченківському районі міста Києва для утримання та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (К-36044). (Від 04.02.2019 № 08/231-

678/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Донецькій, 57-а у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування скверу (К-30205). (Від 

07.08.2017 № 08/231-1813/ПР). (Повторно). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Печерського району м. Києва для експлуатації та 

обслуговування Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Наводницький 

парк» (К-28166). (Від 06.12.2016 № 08/231-4811/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Андрія Малишка, 9а 

у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-34835). (Від 

19.09.2018 № 08/231-2955/ПР). 
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15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Маршала Жукова, 27-31 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34644). (Від 12.09.2018 № 08/231-2830/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Миколи Закревського (між будинками № 33, 35 та 37) у Деснянському районі м. 

Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-34740). (Від 12.09.2018 № 08/231-2829/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Радунській, 16, у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території скверу (К-34984). 

(Від 17.09.2018 № 08/231-2894/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на бульв. 

Дружби народів у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

34893). (Від 24.09.2018 № 08/231-3040/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Кишинівській у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-34987). (Від 25.10.2018 № 08/231-3770/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Салютній між будинками 21 та 23 у Шевченківському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-35382). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3131/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Перемоги, 54-66 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації зелених насаджень (К-34846). (Від 10.09.2018 № 08/231-2772/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Глибочицькій та вул. Соляній у Шевченківському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-34850). (Від 19.09.2018 № 08/231-
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2957/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Січових Стрільців у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34848). (Від 19.09.2018 № 08/231-2963/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Льва Толстого у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації зелених насаджень (К-34853). (Від 19.09.2018 № 08/231-2960/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Смирнова-Ласточкіна у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації парку (К-35539). (Від 26.09.2018 № 08/231-3106/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Архітектора Городецького у Печерському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34901). (Від 13.09.2018 № 08/231-2864/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Отто Шмідта, 26-б у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35608). (Від 27.09.2018 № 08/231-3139/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Подільському узвозі, Смородинському узвозі та вул. Нагірній у 

Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації парку (К-

35617). (Від 27.09.2018 № 08/231-3137/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Михайлівській у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33823). (Від 25.07.2018 № 08/231-2404/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на узвозі 

Герцена у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації парку (К-33830). 

(Від 26.07.2018 № 08/231-2439/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Підлісній, 2 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33880). (Від 06.06.2018 № 08/231-1964/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками на вул. Львівській, 51 та вул. Верховинній, 80-80-а у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33879). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1963/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Подільському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-33826). (Від 26.07.2018 № 08/231-2436/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Мельникова, 39 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

32879). (Від 26.07.2018 № 08/231-2437/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками №№ 4, 6-а, 6-б на вул. Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації скверу (К-33677). (Від 04.06.2018 № 08/231-1916/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Пугачова у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33824). (Від 26.07.2018 № 08/231-2440/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині просп. Свободи та вул. Світлицького у Подільському районі м. Києва 

для облаштування та обслуговування скверу (К-33683). (Від 25.07.2018 № 

08/231-2401/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Мостицькій у Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень 

та обслуговування скверу (К-33351). (Від 25.07.2018 № 08/231-2403/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Михайла Грушевського, 9 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33328). (Від 18.07.2018 № 08/231-2310/ПР). 
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40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Жилянській у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої зони (К-

33500). (Від 18.07.2018 № 08/231-2311/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Володимира Маяковського, 21-г у Деснянському районі м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

скверу (К-34022). (Від 24.07.2018 № 08/231-2371/ПР). 

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Володимира Маяковського, 10 у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34052). (Від 24.07.2018 № 08/231-2372/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Маршала Жукова, 19-а у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34024). (Від 24.07.2018 № 08/231-2373/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Богатирській (на північ від затоки Верблюд) в Оболонському районі м. Києва 

для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-33729). (Від 13.06.2018 № 08/231-2042/ПР). 

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Джерельній, навпроти будинків № 3 та № 6/5 в Оболонському районі м. Києва 

для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (сквер) (К-33435). (Від 18.06.2018 № 08/231-2064/ПР). 

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Харківському шосе у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33542). (Від 

25.06.2018 № 08/231-2132/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 
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насаджень та обслуговування скверу № 2 на Контрактовій площі (К-33263). 

(Від 25.07.2018 № 08/231-2402/ПР). 

48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в межах 

вул. Щекавицької, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської та вул. 

Ярославської у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень та обслуговування скверу біля кінотеатру «Жовтень» (К-33595). (Від 

18.06.2018 № 08/231-2063/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Оноре де Бальзака, 12, 14 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34048). (Від 23.07.2018 № 08/231-2366/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між вул. 

Кисловодською та просп. Броварським у Деснянському районі м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

скверу (К-34021). (Від 18.07.2018 № 08/231-2313/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Братиславській, 38 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34026). (Від 19.07.2018 № 08/231-2332/ПР). 

52) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Володимира Маяковського, 20, 22а у Деснянському районі м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

скверу (К-34023). (Від 19.07.2018 № 08/231-2333/ПР). 

53) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Володимира Маяковського, 2-б у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34025). (Від 26.07.2018 № 08/231-2434/ПР). 

54) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Мілютенка, 28 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-34049). (Від 

24.07.2018 № 08/231-2374/ПР). 
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55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Анни Ахматової, 23 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33547). (Від 

24.07.2018 № 08/231-2376/ПР). 

56) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Анни Ахматової, 43 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33585). (Від 

24.07.2018 № 08/231-2375/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Героїв Дніпра, 27-33 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33676). (Від 21.05.2018 № 08/231-1709/ПР). 

58) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Маршала Тимошенка, 4-12 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33607). (Від 17.05.2018 № 08/231-1659/ПР). 

59) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Мечникова у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

34733). (Від 24.09.2018 № 08/231-3039/ПР). 

60) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Льва Толстого у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

34899). (Від 25.09.2018 № 08/231-3066/ПР). 

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Десятинній у Шевченківському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень (К-34851). (Від 19.09.2018 № 08/231-2956/ПР).  

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Арсенальній площі у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 
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обслуговування зеленої зони (К-33338). (Від 02.05.2018 № 08/231-1463/ПР). 

63) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Старонаводницькій (площа Героїв Великої Вітчизняної Війни) у Печерському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування озелененої території (К-34897). (Від 13.09.2018 № 08/231-

2865/ПР). 

64) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

Оболонському, 16-е та на вул. Маршала Малиновського, 27-а в Оболонському 

районі м. Києва для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (К-33620). (Від 21.05.2018 № 08/231-1707/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на бульв. 

Ярослава Гашека, 6-8 у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу 

(К-33259). (Від 15.05.2018 № 08/231-1591/ПР). 

66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля 

будинків № 2, № 4, № 6-6-а та № 8 на вул. Амвросія Бучми у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації скверу (К-

34820). (Від 17.09.2018 № 08/231-2895/ПР). 

67) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Михайла Омеляновича-Павленка у Печерському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34898). (Від 17.09.2018 № 08/231-2893/ПР). 

68) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Оболонській, 1-3 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33454). (Від 

21.05.2018 № 08/23-1706/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Героїв Дніпра, 19 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33608). (Від 

15.05.2018 № 08/231-1590/ПР). 

70) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10365
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10262
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10333


44 

 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Юрія Кондратюка, 8 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33614). (Від 

17.05.2018 № 08/231-1660/ПР). 

71) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Ярослава Івашкевича, 1-3 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33613). (Від 15.05.2018 № 08/231-1589/ПР). 

72) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» навколо 

озера Радунка, ландшафтний заказник місцевого значення у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень (К-36276). 

(Від 27.12.2018 № 08/231-4338/ПР). 

73) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для будівництва та експлуатації дільниці з утилізації 

рослинних відходів та опалого листя на вул. Медовій (біля будинку 4-А) у 

Солом’янському районі міста Києва (504101306). (Від 22.08.2019 № 08/231-

2639/ПР). 

74) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на просп. Оболонському, 36-д, вул. Героїв 

Дніпра, 38-в, 38-е в Оболонському районі міста Києва (442014738). (Від 

26.09.2019 № 08/231-2863/ПР). 

75) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Артема у Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-35609). (Від 04.10.2018 № 08/231-3295/ПР). 

76) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Овруцькій у Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-35379). (Від 27.09.2018 № 08/231-3134/ПР). 

77) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на вул. Маршала Тимошенка, 33/35 в 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-34127
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-27477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
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Оболонському районі міста Києва (568101953). (Від 26.09.2019 № 08/231-

2864/ПР). 

78) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Кирпоноса у Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

бульвару (К-35369). (Від 26.09.2018 № 08/231-3105/ПР). 

79) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації парку (К-35177). (Від 04.10.2018 № 08/231-3298/ПР). 

80) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на просп. Правди, 76, 78 та просп. Василя Порика, 16, 

18 у Подільському районі міста Києва (585101122). (Від 03.03.2020 № 08/231-

574/ПР). 

81) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вулиць Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування скверу (К-34642). (Від 12.09.2018 № 08/231-2835/ПР). 

82) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Мілютенка у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

35242). (Від 04.10.2018 № 08/231-3287/ПР). 

83) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Миколи Лаврухіна, 11 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34737). (Від 10.09.2018 № 08/231-2771/ПР). 

84) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Драгоманова, 10-в у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-35683). (Від 

04.10.2018 № 08/231-3301/ПР). 

85) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1588200946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-500925915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-500925915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-500925915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-500925915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-500925915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-341993795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-341993795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-341993795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-341993795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-341993795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1825283055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-692866702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1469464284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1799889818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1179378615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Драгоманова, 42 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-35601). (Від 

09.10.2018 № 08/231-3410/ПР). 

86) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Архітектора Вербицького, 12 у Дарницькому районі м. Києва для 

облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-

35619). (Від 09.10.2018 № 08/231-3409/ПР). 

87) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» парк 

відпочинку біля палацу культури «Дарниця» перетин вул. Севастопольська та 

вул. Новодарницька у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (К-35618). (Від 09.10.2018 

№ 08/231-3408/ПР). 

88) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де 

Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території скверу (К-35244). 

(Від 08.10.2018 № 08/231-3345/ПР). 

89) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Каштановій, 4, 8 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території 

скверу (К-35245). (Від 09.10.2018 № 08/231-3406/ПР). 

90) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Оноре де Бальзака, 12 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34641). (Від 12.09.2018 № 08/231-2832/ПР). 

91) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками 4-а, 6 на вулиці Плеханова та ліцеєм № 208 на вулиці Ованеса 

Туманяна у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-35599). 

(Від 10.10.2018 № 08/231-3451/ПР). 

92) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1525893743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-355310744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086637013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1630694115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1571050859
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1430370755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-241072265
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-241072265
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Алішера Навої, 55 у Дніпровському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35613). (Від 04.10.2018 № 08/231-3297/ПР). 

93) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

вулицею Раїси Окіпної та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. 

Києва для утримання скверу (К-35600). (Від 04.10.2018 № 08/231-3291/ПР). 

94) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками № 5 – 7Б на просп. Георгія Гонгадзе у Подільському районі 

міста Києва (785312015). (Від 05.03.2020 № 08/231-580/ПР). 

95) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Тимірязєвській, 66 у Печерському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34894). (Від 17.09.2018 № 08/231-2896/ПР). 

96) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування вздовж будинків №№ 87, 87А на бульв. Академіка 

Вернадського та № 24 на просп. Академіка Палладіна у Святошинському 

районі міста Києва (686330144). (Від 05.12.2019 № 08/231-3710/ПР). 

 

 

3.12. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою: 

 

1) Про припинення комунальному підприємству з питань будівництва 

житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» права постійного користування 

земельною ділянкою у 3-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки (земельна 

ділянка № 34) у Дарницькому районі міста Києва (509338661). (Від 03.02.2020 

№ 08/231-271/ПР). 

2) Про припинення комунальному підприємству з питань будівництва 

житлових будинків «Житлоінвестбуд -УКБ» права постійного користування 

земельною ділянкою на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі міста 

Києва (383837415). (Від 20.01.2020 № 08/231-144/ПР). 

3) Про припинення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ З 

УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ «СПЕЦЖИТЛОФОНД» права постійного користування 

земельними ділянками (773064388). (Від 09.04.2020 № 08/231-915/ПР). 
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3.13. Про відмову у продажу земельної ділянки: 

 

1) Про відмову приватному підприємству «КАРАМ» у продажу 

земельної ділянки для експлуатації магазину на вул. Володимиро-Либідська, 22 

(літ. Б) у Голосіївському районі м. Києва (Є-1524) (672681119). (Від 10.01.2020 

№ 08/231-35/ПР). 

2) Про відмову приватному підприємству «АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС» 

у продажу земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

готельно-офісно-торговельного комплексу з об’єктами обслуговування та 

вбудованою підземною автостоянкою на просп. Академіка Глушкова, 5 у 

Голосіївському районі м. Києва (Є-0685) (607801196). (Від 20.12.2019 № 

08/231-3938/ПР). 

 

 

3.14. Про відмову у передачі земельної ділянки/Про відмову у 

поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі громадянину Гончаренку Віктору 

Валерійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Промисловій, 19-б у Дарницькому районі міста Києва (А-24430). (Від 

22.08.2019 № 08/231-2636/ПР). 

2) Про відмову у передачі громадянці Ясинській Катерині Олегівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Донській, 2/58 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25456). (Від 22.03.2019 № 08/231-

1308/ПР). 

3) Про відмову громадянину Кравченку Андрію Анатолійовичу в 

передачі у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Академіка Єфремова, 

29-а у Святошинському районі міста Києва (452271507). (Від 15.11.2019 № 

08/231-3337/ПР). 

4) Про відмову у передачі громадянину Бондарчуку Миколі 

Тимофійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. 

Тупіковому, 15 у Дарницькому районі м. Києва. (8202). (Від 16.04.2019 № 

08/231-1518/ПР). 

5) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянину 

Семитоцькому Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 4-д у 

Дарницькому районі міста Києва (А-7445). (Від 06.06.2019 № 08/231-2012/ПР). 

6) Про відмову у поновленні товариству з обмеженою 

відповідальністю «Інтерлекс» договору оренди земельної ділянки від 21.07.2004 

№ 72-6-00179. (Від 04.11.2019 № 08/231-3281/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 
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7) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«СПЕКТРСЕРВІС-ТРЕЙД» в поновленні договору оренди земельної ділянки 

від 05 грудня 2014 року № 196 (665820544). (Від 14.11.2019 № 08/231-3323/ПР). 
 

 

 

 

 

3.15. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС- С» на вул. Хрещатик, 7 у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісного 

приміщення (К-34833). (Від 25.09.2018 № 08/231-3078/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМДЕСЯТ ТРИ» на вул. 

Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування 

гаражного комплексу (К-34598). (Від 13.08.2018 № 08/231-2515/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АКВАДОН» на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 літ. «А» літ. 

«Б» у Подільському районі м. Києва для експлуатації нежитлових будівель 

офісного та торгового призначення (К-29997). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3158/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романюку Ігорю 

Віталійовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 16 (літ. О) в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34460). (Від 17.07.2018 № 08/231-2274/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тисленку 

Володимиру Володимировичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 7-а в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34792). (Від 11.09.2018 № 08/231-2820/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33995). (Від 03.07.2018 № 08/231-2176/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-34347). (Від 26.07.2018 № 08/231-2446/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Биківнянській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34826). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2819/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качуріну Остапу 

Станіславовичу на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34309). (Від 30.07.2018 № 08/231-2465/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Нелі 

Миколаївні у пров. Дружньому у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-33691). (Від 19.09.2018 № 08/231-2983/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Жиліній Тамарі 

Анатоліївні на вул. Єдності, 20а у Деснянському районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-37225). (Від 18.02.2019 № 08/231-845/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ющенку Павлу 

Михайловичу на хуторі Микільському, 17 км Мінського проспекту в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-30988). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2292/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 14 літ. Р в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34366). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2280/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34345). (Від 26.07.2018 № 08/231-2443/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34350). (Від 18.07.2018 № 08/231-2316/ПР). 

16) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд у с. 

Троєщина, урочище «Доманя», поблизу вул. Деснянської у Деснянському 
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районі міста Києва (К-38220). (Від 12.03.2019 № 08/231-1185/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трикіші Віталію 

Васильовичу у пров. Ржевському, 7 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34471). (Від 18.07.2018 № 08/231-2322/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку Олегу 

Анатолійовичу на вул. Пирогівській шлях, 109 у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36283). (Від 28.12.2018 № 

08/231-4368/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заїці Сергію 

Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33521). (Від 18.07.2018 № 08/231-2325/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гаврющенку 

Олексію Євгеновичу на вул. Левадній, 12-л у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34097). (Від 25.07.2018 № 08/231-2411/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 1, літ. А в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34360). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2290/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чащину 

Олександру Миколайовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 7 літ. Ж в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34365). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2295/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Антощенку 

Миколі Ігоровичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 9 в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34836). (Від 11.09.2018 № 08/231-2821/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пасіці Юрію 

Павловичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34267). 

(Від 19.07.2018 № 08/231-2358/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дегтярьовій 
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Наталії Володимирівні на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34273). (Від 19.07.2018 № 08/231-2361/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пікалюку 

Андрію Олександровичу на вул. Пирнівській, 13 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37211). (Від 18.02.2019 № 08/231-843/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іонову 

Валентину Олександровичу на вул. Замковецькій, 23-е у Подільському районі 

м. Києва для ведення садівництва (К-34469). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2808/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Цілинній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34346). (Від 24.07.2018 № 08/231-2383/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковальчуку 

Сергію Сергійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34232). (Від 19.07.2018 № 08/231-2356/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бурчак Наталії 

Олександрівні на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34247). (Від 19.07.2018 № 08/231-2355/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сторожову 

Валерію Миколайовичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34039). (Від 17.07.2018 № 08/231-2299/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кукоті Світлані 

Петрівні у 2-му пров. Червоноармійському у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33519). (Від 19.07.2018 № 08/231-2347/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Донцову 

Леоніду Івановичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34012). (Від 19.07.2018 № 08/231-2360/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Терещук Катерині 
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Вікторівні в мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36663). (Від 01.02.2019 № 08/231-633/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахненко Ларисі 

Анатоліївні на вул. Гаражній, 8б у Дніпровському районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-36068). (Від 12.11.2018 № 08/231-4018/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенко 

Володимиру Володимировичу на вул. Пашківській у Святошинському районі м. 

Києва для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання худоби (К-35492). (Від 11.10.2018 № 

08/231-3512/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сухову Олексію 

Петровичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-35268). (Від 04.10.2018 № 08/231-3333/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Діденко Людмилі Петрівні у пров. Клінічному, 6 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37468). (Від 04.03.2019 № 08/231-1117/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дарморосту 

Юрію Михайловичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35210). (Від 04.10.2018 № 08/231-3305/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олексійовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35569). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3311/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35498). (Від 04.10.2018 № 08/231-3322/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову 

Володимиру Миколайовичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража (К-

35341). (Від 27.09.2018 № 08/231-3149/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лутченку 

Вячеславу Валерійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. 
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Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36055). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4019/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бельковичу 

Костянтину Володимировичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36059). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4016/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Вірич Любові 

Георгіївні на вул. Марка Черемшини, 15-д у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35221). (Від 27.09.2018 № 08/231-3150/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ільченко 

Валентині Олексіївні на вул. Північній, 78а у Дніпровському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34382). (Від 19.09.2018 № 08/231-2981/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хатхоху 

Валентині Іванівні на вул. 7-мій Садовій, 89 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-35193). (Від 01.10.2018 № 08/231-3180/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боровику Євгену 

Олександровичу на вул. 4-тій Садовій, 71 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-34967). (Від 01.10.2018 № 08/231-3175/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Демедюк Галині 

Феліксівні на вул. 29-тій Садовій, 93 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-35348). (Від 04.10.2018 № 08/231-3323/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35465). (Від 04.10.2018 № 08/231-3330/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Числову Дмитру 

Сергійовичу у 3-му пров. Крилова у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-35275). (Від 04.10.2018 № 08/231-3331/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Золотнюку 

Олександру Анатолійовичу на вул. Завальній, 14 у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35261). (Від 04.10.2018 № 08/231-3334/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сторожову 
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Валерію Миколайовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-35340). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3335/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головатюку 

Андрію Олеговичу біля вул. Пирнівської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36054). (Від 12.11.2018 № 08/231-4014/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Йончику Сергію 

Дмитровичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36144). (Від 15.11.2018 № 08/231-4106/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яценку 

Олександру Івановичу на вул. Надії у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва житлового будинку та господарських споруд (К-36077). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4109/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбенко Олені 

Сергіївні на вул. Гоголя у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35664). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3522/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Черняку Віктору 

Миколайовичу на вул. Радосинській, 1 у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-34925). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2952/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Станку Івану 

Михайловичу у 4-му пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-35407). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3308/ПР). 

60) Про відмову громадянину Контарезу Віталію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі 

міста Києва (781299014). (Від 09.12.2019 № 08/231-3778/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Ігорю 

Миколайовичу біля вул. Пирнівської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36061). (Від 12.11.2018 № 08/231-4022/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шмельову 

Руслану Володимировичу біля вул. Городище у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36090). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4020/ПР). 
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63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабюку Олексію 

Віталійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-36027). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4012/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку 

Андрію Дмитровичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36058). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4013/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 

Оксані Іванівні між вул. Луговою і пров. Садовим у Солом’янському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35234). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3192/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Діденко Людмилі Петрівні у пров. Клінічному, 6 у Солом’янському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-38380). (Від 03.05.2019 № 08/231-1724/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старуку 

Анатолію Анатолійовичу на вул. Робітничій, 2 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (К-36249). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4115/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смирнову 

Олексію Олександровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28573). (Від 03.10.2018 № 08/231-3278/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 

Оксані Іванівні на вул. Шевченка у Солом’янському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35236). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3263/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кетову Андрію 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35528). (Від 03.10.2018 № 08/231-3259/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Дар’ї 

Володимирівні позаду будинку 79 по вул. Ломоносова на перетині з вул. М. 

Ломоносова, на перетині з вул. С. Ковалевської у м. Києві у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35345). (Від 
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04.10.2018 № 08/231-3316/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову Івану 

Володимировичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35346). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3172/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Інні 

Іванівні на вул. Ломоносова, позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаражу (К-35347). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3154/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чекірді Сергію 

Степановичу на вул. 4-тій Залізничній, діл. 6 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва (К-35256). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3176/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35457). (Від 03.10.2018 № 08/231-3236/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Центральної в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35500). (Від 03.10.2018 № 08/231-3258/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального житлового будівництва (К-35497). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3187/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Галві Еліні 

Анатоліївні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування гаражу (К-35091). (Від 20.09.2018 № 08/231-

2995/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального житлового будівництва (К-35496). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3281/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олександровичу поблизу вулиці Підлісної у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35570). (Від 03.10.2018 № 08/231-
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3243/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину Віталію 

Валерійовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35218). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3238/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Грушці Галині 

Іванівні на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаражу (К-35349). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3350/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу біля вул. Брест-Литовське шосе у 

Святошинському районі м. Києва для ведення особистого підсобного 

господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби (К-

35490). (Від 11.10.2018 № 08/231-3530/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондарчуку 

Андрію Орестовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35526). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3260/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Схулухії Андрію 

Георгійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва гаражу (К-35900). (Від 22.10.2018 № 08/231-3729/ПР).  

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Сідьку Сергію Анатолійовичу 

на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва гаражу (К-

35903). (Від 22.10.2018 № 08/231-3721/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бодрухіну 

Володимиру Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування гаража (К-35927). (Від 22.10.2018 № 

08/231-3724/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федуну Олексію 

Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування гаража (К-35908). (Від 22.10.2018 № 08/231-

3725/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кононенку Віталію 

Миколайовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва гаражу (К-35905). (Від 22.10.2018 № 08/231-3726/ПР). 
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90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дерію Євгенію Григоровичу 

на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва гаража (К-

35904). (Від 18.10.2018 № 08/231-3636/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Березанському 

Вадиму Олександровичу на вул. 70-ій Садовій та вул. 71-ій Садовій у 

Дарницькому районі м. Києва для ведення індивідуального садівництва (К-

35677). (Від 16.10.2018 № 08/231-3577/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Миронюк Юлії 

Павлівні за адресою: селище Биківня, Деснянський район м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (К-38448). (Від 03.05.2019 № 08/231-1636/ПР). 

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Грищенко Тетяні Михайлівні на вул. Гоголя, 20 у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-38254). (Від 15.04.2019 № 08/231-1464/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мойсеєнку 

Анатолію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 67 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35425). (Від 09.10.2018 № 08/231-

3418/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилипенку 

В’ячеславу Миколайовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35736). 

(Від 25.10.2018 № 08/231-3761/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Волобуєву Ігорю 

Юрійовичу біля будинку № 33 по вул. Золотоніській та навпроти будинку № 

45/11 по вул. Корчуватській у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34774). 

(Від 18.10.2018 № 08/231-3652/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дурбак Ользі 

Львівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 112 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35680). (Від 16.10.2018 № 08/231-3559/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Жеренковій 

Вікторії Миколаївні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 
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для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36102). (Від 09.11.2018 

№ 08/231-3962/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сюх Геннадію 

Яковичу біля вул. Літківської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-36050). (Від 

08.11.2018 № 08/231-3921/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коломійцю 

Руслану Васильовичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36078). (Від 08.11.2018 № 

08/231-3920/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чащину 

Олександру Миколайовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36075). (Від 08.11.2018 № 

08/231-3919/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Котляру Василю 

Миколайовичу між вул. Анатоліївською та вул. Гійома де Боплана у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36079). (Від 08.11.2018 № 08/231-3918/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Звіріку 

Валентину Леонідовичу на вул. Городище у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36119). (Від 08.11.2018 № 08/231-

3922/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Марії 

Максимівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35708). (Від 16.10.2018 № 08/231-3560/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку Сергію 

Васильовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35689). (Від 10.10.2018 № 08/231-3479/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кондратюку 

Володимиру Іллічу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35690). (Від 16.10.2018 № 08/231-3563/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вовку Валерію 

Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10794
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10843
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10880


61 

 

для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд 

(К-35685). (Від 16.10.2018 № 08/231-3564/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорчуку 

Володимиру Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35697). (Від 16.10.2018 № 08/231-3557/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Онікієнко Світлані 

Олексіївні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35686). (Від 16.10.2018 № 08/231-3558/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лепесі Андрію 

Андрійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських і споруд (К-

35704). (Від 16.10.2018 № 08/231-3553/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єщенко Вікторії 

Вікторівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35684). (Від 16.10.2018 № 08/231-3547/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фещуку Дмитру 

Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд (К-35781). (Від 16.10.2018 № 08/231-3546/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нечупію Роману 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36037). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3953/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Москаленку 

Владиславу Миколайовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35694). (Від 16.10.2018 № 08/231-3561/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стуліну 

Олександру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36038). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3954/ПР). 
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116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бужину 

Костянтину Івановичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36021). (Від 09.11.2018 

№ 08/231-3949/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Азімовій Шахнозі 

на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35715). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3516/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мататі Олексію 

Миколайовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

будівель і споруд (К-35698). (Від 11.10.2018 № 08/231-3528/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Доліновському 

Валерію Леонідовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд (К-35688). (Від 11.10.2018 № 08/231-3527/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мосійчуку 

Максиму Васильовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35802). (Від 11.10.2018 № 08/231-3524/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлюку 

Богдану Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35699). (Від 11.10.2018 № 08/231-3526/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Балковій 

Олександрі Олександрівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель і споруд (К-35745). (Від 16.10.2018 № 08/231-3580/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фокіну 

Володимиру Сергійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35737). (Від 16.10.2018 № 08/231-3578/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Руденку Віктору 

Вікторовичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36088). (Від 08.11.2018 № 08/231-

3917/ПР). 
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125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власенку 

Олександру Миколайовичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36099). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3945/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Маринцю 

Валерію Івановичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35693). (Від 10.10.2018 № 08/231-3478/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кабану Олегу 

Богдановичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (К-35716). (Від 10.10.2018 № 08/231-3473/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марку 

Вячеславу Васильовичу на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35826). (Від 10.10.2018 № 08/231-3466/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пучко Ользі 

Олександрівні на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35524). (Від 09.10.2018 № 08/231-3416/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Олені 

Максимівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35706). (Від 10.10.2018 № 08/231-3471/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Ірині 

Юріївні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35772). (Від 10.10.2018 № 08/231-3465/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ізбенку Сергію 

Михайловичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35687). (Від 10.10.2018 № 08/231-3467/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чупаку Юрію 

Олександровичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35695). (Від 16.10.2018 № 08/231-3543/ПР). 
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134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Темченко Юлії 

Анатоліївні на вул. Прикордонній, 42 у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36022). (Від 31.10.2018 № 08/231-3823/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дячуку 

Олександру Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 20 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35780). (Від 10.10.2018 № 08/231-3477/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні поблизу вулиці Любомирської у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35642). (Від 10.10.2018 № 

08/231-3470/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36234). (09.11.2018 № 

08/231-3958/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рибачуку Вячеславу 

Вікторовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування гаражу (К-35901). (Від 22.10.2018 № 08/231-

3728/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Левченку Сергію 

Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36039). (Від 

09.11.2018 № 08/23-3946/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Паненку Ігорю Федоровичу на 

вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування гаража (К-35989). (Від 02.11.2018 № 08/231-3864/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Мироненку Андрію 

Едуардовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-35988). (Від 02.11.2018 № 08/231-3865/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Русін Тетяні 

Іванівні у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35718). 

(Від 09.10.1018 № 08/231-3420/ПР). 
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143) Про відмову громадянину Дашковському Олексію Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у 

Деснянському районі міста Києва (576601452). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3767/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисаченку 

Володимиру Васильовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35702). (Від 10.10.2018 № 08/231-3489/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кушнірук Олені 

Миколаївні на вул. Академіка Заболотного, діл.118 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35679). (Від 16.10.2018 № 08/231-3551/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Білик Ользі 

Сергіївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 31 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35777). (Від 16.10.2018 № 08/231-3550/ПР). 

147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36008). (Від 08.11.2018 № 

08/231-3924/ПР). 

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Котляру Богдану 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-35819). (Від 10.10.2018 № 08/231-3464/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколовському 

Олександру Леонідовичу у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва (К-36070). (Від 09.11.2018 № 08/231-3955/ПР). 

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романюку Ігорю 

Віталійовичу біля вул. Дубичнянської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36056). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3947/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сиваку Ігорю 

Івановичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36083). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3951/ПР). 
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152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Твердохлібу 

Олександру Михайловичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36095). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3952/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Шеремету Олександру 

Григоровичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва гаражу (К-35974). (Від 31.10.2018 № 08/231-3822/ПР) 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Багнюку Володимиру 

Степановичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування гаража (К-35990). (Від 02.11.2018 № 08/231-

3866/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Гайшуку Роману Павловичу 

на вул. Гоголя у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35662). 

(Від 16.10.2018 № 08/231-3556/ПР). 

156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пінчук Юлії 

Сергіївні на вул. 61-ій Садовій у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-35571). (Від 18.10.2018 № 08/231-3653/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цітлесу 

Володимиру Ігоровичу у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

житлового, гаражного та дачного будівництва (К-36043). (Від 14.11.2018 № 

08/231-4051/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лясковському 

Олександру Валентиновичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36081). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3950/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Волинку 

Максиму Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 22 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35778). (Від 16.10.2018 № 08/231-

3549/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яременку 

Андрію Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного (з непарного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35972). (Від 18.10.2018 № 08/231-

3635/ПР). 
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161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дуброва 

Олександру Андрійовичу на вул. 206-А Садовій, діл. 26 у Дніпровському 

районі м. Києва для ведення садівництва (К-35932). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3956/ПР). 

162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олексійовичу поблизу вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35572). (Від 09.10.2018 № 08/231-

3421/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олексійовичу поблизу вул. Осінньої у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35567). (Від 10.10.2018 № 08/231-

3483/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорову 

Олександру Олександровичу на перехресті вул. М. Трублаїні та вул. Я. Качури 

у Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35979). (Від 31.10.2018 № 08/231-

3820/ПР). 

165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Полозову 

Вячеславу Юрійовичу на вул. Робітничій, 2 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35554). (Від 09.10.2018 № 08/231-3438/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старуку 

Анатолію Анатолійовичу на вул. Робітничій, 2 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35556). (Від 10.10.2018 № 08/231-3462/ПР). 

167) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Березовчуку 

Олександру Петровичу на вул. Місячній, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35675). (Від 16.10.2018 № 08/231-3579/ПР). 

168) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бєлкіній Людмилі 

Анатоліївні у пров. Ізяславському, 54 у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35719). (Від 09.10.2018 № 08/231-3437/ПР). 

169) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степі 

Володимиру Івановичу на вул. Волгоградській, 38 у Солом’янському районі м. 
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Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35915). (Від 02.11.2018 № 08/231-3836/ПР). 

170) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степі 

Володимиру Івановичу на вул. Волгоградській, 38 у Солом’янському районі м. 

Києва для індивідуального гаражного і дачного будівництва (К-35916). (Від 

31.10.2018 № 08/231-3821/ПР). 

171) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу на вул. Повітрофлотській у Солом’янському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35237). (Від 18.10.2018 № 

08/231-3642/ПР). 

172) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дитинчук Марії 

Андріївні на межі з річкою Нивка та вул. Шевченка у Солом’янському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35586). (Від 16.10.2018 № 08/231-3576/ПР). 

173) Про відмову громадянці Мазніченко Олені Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу на вул. Марка 

Черемшини у Дніпровському районі міста Києва (201617838). (Від 06.09.2019 

№ 08/231-2741/ПР). 

174) Про відмову громадянину Сербіну Павлу Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на просп. Академіка Палладіна, 60б у 

Святошинському районі міста Києва (590301851). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3375/ПР). 

175) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зиску Віталію 

Сергійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35506). (Від 09.10.2018 № 08/231-3419/ПР). 

176) Про відмову громадянину Власову Владиславу Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на бульварі Л. Українки, між 

будинками 14а та 16а у Печерському районі міста Києва (320105686). (Від 

11.12.2019 № 08/231-3836/ПР). 

177) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зиску 

Владиславу Сергійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35501). (Від 09.10.2018 № 08/231-3417/ПР). 
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178) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Киричку Сергію 

Олександровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35456). (Від 18.10.2018 № 08/231-3654/ПР). 

179) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Колосовському 

Володимиру Леонідовичу на вул. Львівській, 48/7-а у Святошинському районі 

м. Києва для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і 

споруд (К-35740). (Від 10.10.2018 № 08/231-3482/ПР). 

180) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Тетяні 

Василівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських споруд (К-

35769). (Від 10.10.2018 № 08/231-3475/ПР). 

181) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головченку 

Миколі Володимировичу на вул. Роздільній, 1-А у Солом’янському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування (К-

35957). (Від 09.11.2018 № 08/231-3948/ПР). 

182) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Овчиннікову 

Олександру Євгеновичу біля вул. Єдності у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36097). (Від 08.11.2018 № 08/231-

3923/ПР). 

183) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філоненку 

Володимиру Григоровичу на вул. Петра Радченка, 27б у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35141). (Від 03.10.2018 № 08/231-3234/ПР). 

184) Про відмову громадянину Ізюмському Сергію Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на перетині вулиць Косенка, 

Сошенка та Золочевської у Подільському районі міста Києва (502501409). (Від 

10.04.2020 № 08/231-945/ПР). 

185) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенко 

Володимиру Володимировичу на вул. Миколи Ушакова у Святошинському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35491). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3247/ПР). 

186) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фролову 

Вячеславу Сергійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35323). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3321/ПР). 

187) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Макогону Олегу 

Володимировичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36104). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3963/ПР). 

188) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність у 

Деснянському районі міста Києва (614860175). (Від 28.01.2020 № 08/231-

216/ПР). 

189) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ксендзюку 

Олександру Петровичу біля вул. Єдності у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36107). (Від 12.11.2018 № 08/231-4024/ПР). 

190) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королькову 

Олександру Петровичу на вул. Садовій, 29 у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального садівництва (К-35483). (Від 03.10.2018 № 08/231-3256/ПР). 

191) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шершикову 

Андрію Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 26 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36157). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4094/ПР). 

192) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тендітному 

Станіславу Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 6 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36155). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4097/ПР). 

193) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Томіліну 

Володимиру Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 22 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36162). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4096/ПР). 

194) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сандулу Олегу 

Григоровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35376). (Від 03.10.2018 № 08/231-3254/ПР). 

195) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Нікон-
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Преображенській Олені Олександрівні на вул. Академіка Заболотного (з 

парного боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (К-35995). (Від 12.11.2018 № 08/231-4000/ПР). 

196) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Китайгородській 

Асі Анатоліївні на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35996). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4001/ПР). 

197) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цуркану Миколі 

Івановичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35360). (Від 03.10.2018 № 08/231-3280/ПР). 

198) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Воронець Наталії Петрівні на вул. Маршака, 3 у Святошинському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-38410). (Від 03.05.2019 № 08/231-1710/ПР). 

199) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Закусілу Сергію 

Васильовичу біля вул. Літківської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36064). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4011/ПР). 

200) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гоменюку 

Володимиру Миколайовичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36093). (Від 09.11.2018 № 08/231-3964/ПР). 

201) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколенку 

Олександру Вікторовичу біля вул. Городище у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36084). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4121/ПР). 

202) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ліхову 

Володимиру Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 38 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36215). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4087/ПР). 

203) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Погребному 

Костянтину Геннадійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35326). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3319/ПР). 
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204) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давіденку 

Володимиру Васильовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35377). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3325/ПР). 

205) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Булдакову 

Сергію Геннадійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35329). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3324/ПР). 

206) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу біля вул. Дубичнянської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36051). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4162/ПР). 

207) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Дмитру Григоровичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36076). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3975/ПР). 

208) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорчуку 

Володимиру Анатолійовичу на вул. Анатоліївській у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36123). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4026/ПР). 

209) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пуджумсу 

Володимиру Валерійовичу на вул. Літківській у Деснянському районі м. Києва 

для дачного будівництва (К-36117). (Від 12.11.2018 № 08/231-4025/ПР). 

210) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гронтюку 

Віталію Вікторовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36080). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3973/ПР). 

211) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Босаку Юрію 

Миколайовичу поблизу вул. Костянтина Хохлова у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-35981). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4144/ПР). 

212) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні поблизу вулиці Спокійна у Голосіївському районі м. Києва 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-417845385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-417845385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-417845385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1012127381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1012127381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1012127381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1012127381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1012127381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1994337784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1994337784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1994337784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1994337784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1994337784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-375570496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-375570496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-375570496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-375570496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-375570496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-789732233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-789732233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-789732233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-789732233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-789732233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-499631181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-499631181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-499631181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-499631181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-499631181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1982165238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1982165238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1982165238
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для індивідуального дачного будівництва (К-35645). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4119/ПР). 

213) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Роману Григоровичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36085). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3974/ПР). 

214) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бєлошенку 

Сергію Яковичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 20 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36168). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4152/ПР). 

215) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мошовському 

Василю Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35375). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3255/ПР). 

216) Про відмову громадянину Трофименку Володимиру Геннадійовичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Феодори Пушиної у 

Святошинському районі міста Києва (529501193). (Від 19.12.2019 № 08/231-

3925/ПР). 

217) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Свинаренку 

Олександру Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35325). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3276/ПР). 

218) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Акментіну 

Вадиму Віталійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35324). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3320/ПР). 

219) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пономаренку 

Віталію Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36135). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3971/ПР). 

220) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Алєксєєнку Андрію 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1982165238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1982165238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1956953061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1956953061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1956953061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1956953061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1956953061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-911793419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1361702419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-620414584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11858
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1345576362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-471269439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-735523721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-735523721
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Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 46 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36218). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4091/ПР). 

221) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смоляному 

Івану Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 36 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36214). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4156/ПР). 

222) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Погорелову 

Андрію Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 42 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36207). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4157/ПР). 

223) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Белоусову 

Володимиру Леонідовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35993). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4007/ПР). 

224) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дівоньку 

Олександру Васильовичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36049). (Від 12.11.2018 № 08/231-3998/ПР). 

225) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пучку Сергію 

Миколайовичу на вул. Анатоліївській у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36087). (Від 12.11.2018 № 08/231-3999/ПР). 

226) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову 

Геннадію Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35322). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3312/ПР). 

227) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткачуку Валерію 

Олександровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35366). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3315/ПР). 

228) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коломойцеву 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-735523721
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1472949484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1472949484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1472949484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1472949484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-938929395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-440411234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-440411234
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Дмитру Михайловичу біля вул. Пирнівської у Деснянському районі м. Києва 

для житлового будівництва (К-36053). (Від 15.11.2018 № 08/231-4080/ПР). 

229) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кириченку 

Сергію Васильовичу у Святошинському районі міста Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35215). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3257/ПР). 

230) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-35464). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3267/ПР). 

231) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плюсніну 

Костянтину Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 50 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36212). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4163/ПР). 

232) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кузьміну 

Михайлу Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 16 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36211). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4143/ПР). 

233) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ховдуну Андрію 

Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 2 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36154). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4147/ПР). 

234) Про відмову громадянину Контарезу Віталію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 5-му Садовому, 13 у 

Деснянському районі міста Києва (320132930). (Від 27.03.2020 № 08/231-

770/ПР). 

235) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35455). (Від 01.10.2018 № 08/231-3185/ПР). 

236) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олексійовичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. Києва для 
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індивідуального дачного будівництва (К-35568). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3318/ПР). 

237) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Центральної в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35460). (Від 10.10.2018 № 08/231-3442/ПР). 

238) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Полозову 

Вячеславу Юрійовичу на вул. Робітничій, 2 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального житлового будинку та господарських будівель 

(К-36227). (Від 15.11.2018 № 08/231-4114/ПР). 

239) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стрельчук Юлії 

Вікторівні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування гаражу (К-35084). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3274/ПР). 

240) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Воробйову 

Андрію Анатолійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35328). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3314/ПР). 

241) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Козенку Віталію 

Валентиновичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35378). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3317/ПР). 

242) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сіроусу Андрію 

Володимировичу біля вул. Дубичнянської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36057). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4015/ПР). 

243) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сінельникову 

Юрію Васильовичу на вул. Хотянівській у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36100). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3965/ПР). 

244) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку 

Олегу Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 43 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36213). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4090/ПР). 
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245) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову Денису 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 51 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36217). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4092/ПР). 

246) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ» на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

реабілітаційного центру (К-35223). (Від 10.10.2018 № 08/231-3481/ПР). 

247) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ» на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

реабілітаційного центру (К-35227). (Від 10.10.2018 № 08/231-3476/ПР). 

248) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадській організації 

«Всеукраїнська організація» Довічне право інваліда, ветерана, учасника 

бойових дій» на вул. Прилужній, 2 у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (К-32446). 

(Від 09.10.2018 № 08/231-3436/ПР). 

249) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МТБ БАНК» на вул. Євгена Коновальця, 

15 (корп. 1, літ. «А») у Печерському районі м. Києва для розміщення наземної 

парковки (К-35866). (Від 16.10.2018 № 08/231-3565/ПР). 

250) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок автокооперативній стоянці 

«Вимпел» на вул. Августина Волошина, 30 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування автостоянки (К-35853). (Від 16.10.2018 № 

08/231-3544/ПР). 

251) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«Гаражний Будівельний Кооператив «АТОВЕЦЬ» на вул. Деснянській у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального житлового будівництва (К-

36129). (Від 16.11.2018 № 08/231-4145/ПР). 

252) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заріцькому 

Миколі Володимировичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (К-31517). (Від 07.12.2017 № 08/231-3100/ПР). 

(Повторно). 

253) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Помельникову 

Дмитру Євгеновичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31483). (Від 13.12.2017 № 08/231-3166/ПР). 

(Повторно). 

254) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горбаню 

Олексію Олександровичу на вул. Володимира Наумовича, біля № 32 у 

Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34104). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2297/ПР). (Повторно). 

255) Про відмову громадянину Конєву Тимофію Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у місті Києві (577401821). (Від 15.11.2019 № 

08/231-3336/ПР). (Повторно). 

256) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щербатьку 

Сергію Володимировичу на вул. Бахмацькій та вул. Олевській у 

Святошинському районі міста Києва для будівництва індивідуального гаража 

(К-34491). (Від 13.08.2018 № 08/231-2509/ПР). (Повторно). 

257) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кошовому 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31417). (Від 28.11.2017 № 08/231-2935/ПР). 

(Повторно). 

 

 

3.16. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. 

Електротехнічній, 5 у Деснянському районі від 26 квітня 2005 року № 62-6-

00223 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою 

«Рембудреставрація» (395145651). (Від 05.12.2019 № 08/231-3727/ПР). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на проспекті 

Василя Порика, 11-в у Подільському районі м. Києва від 14 березня 2005 року 

№ 85-6-00183 (А-25000). (Від 08.04.2019 № 08/231-1394/ПР). 

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.03.2004 

№ 91-6-00227, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Альянс-Буд» (475363174). (Від 11.01.2020 № 
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008/231-51/ПР). 

4) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок на площі 

Михайлівській, 1 у Подільському та Шевченківському районах від 25 лютого 

2010 року за №№ 85-6-00474, 91-6-00886, укладених між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виставковий центр-

музей художника Івана Марчука». (А-26749). (Від 30.01.2020 № 08/231-245/ПР). 

5) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 

№ 78-6-00287, укладеного між Київською міською радою та Київською міською 

радою профспілок для експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. 

Прирічній, 30 (затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва (А-

22656). (Від 19.02.2019 № 08/231-875/ПР). 

6) Про розірвання договору оренди земельних ділянок від 23 березня 

2005 року № 91-6-00422. (Від 14.03.2019 № 08/231-1248/ПР). (Доп. Балицька 

О.С.). 

7) Про розірвання договору оренди земельної ділянки у Деснянському 

районі м. Києва від 01.03.2019 № 584. (Від 05.06.2019 № 08/231-1959/ПР). (Доп. 

Старостенко Г.В.). 

8) Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного 

26.01.2004 р. між Київською міською радою та Публічним акціонерним 

товариством «Транспортник» та зареєстрованого 05.02.2004 р. за № 91-6-00212, 

щодо земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:88:061:0038) площею 

3,4141 га для будівництва житлового комплексу по вул. Дегтярівська 25-А у 

Шевченківському районі м. Києва (А-26082). (Від 23.04.2019 № 08/231-

1587/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

9) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.10.2003 

№ 91-6-00168, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Суліко» для експлуатації та обслуговування 

кафе «Ліра» на просп. Перемоги, 40-А у Шевченківському районі м. Києва. (Від 

22.03.2019 № 08/231-1283/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

10) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 06.02.2018 

№ 63, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП» для експлуатації і обслуговування 

складських приміщень та виробництва вітчизняного електрообладнання на вул. 

Сумській, 3 у Голосіївському районі м. Києва. (Від 12.05.2020 № 08/231-

1232/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

11) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.05.2005 

№ 66-6-00265, укладеного між Київською міською радою та суб’єктом 

підприємницької діяльності – фізичною особою Лобачовим Вадимом 

Петровичем для будівництва, експлуатації та обслуговування дебаркадеру-

ресторану з благоустроєм прилеглої території на Русанівській набережній, 3-а у 

Дніпровському районі м. Києва. (Від 30.01.2019 № 08/231-561/ПР). (Доп. 

Назаренко В.Е.). 

12) Про розірвання договору оренди земельних ділянок від 21.03.2006 

№ 66-6-00328 у частині земельної ділянки площею 2,3358 га, укладеного між 
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Київською міською радою та відкритим акціонерним товариством «Дарницький 

комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» для будівництва житлових 

будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземними 

паркінгами на вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва 

(Від 04.09.2019 № 08/231-2717/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

 

 

3.17. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

виконання рішень/постанов судів: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Угринюку Тарасу Богдановичу на 

вул. Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-24370). 

(Від 15.02.2016 № 08/231-883/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 06 серпня 2018 року у справі № 

826/1501/17). (Доп. Оленич П.С.). (Повторно) 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Угринюк Марії Петрівні у пров. 

Докучаєвському, 18 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-24016). 

(Від 02.03.2016 № 08/231-1237/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 826/1500/17). 

(Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Туріну 

Володимиру Юхимовичу, Туріну Ігорю Юхимовичу для ведення садівництва, 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд, для будівництва індивідуального гаражу на вул. Федора Максименка, 

34 в Оболонському районі м. Києва. (На виконання постанови Шевченківського 

районного суду м. Києва від 27.06.2012 у справі № 2610/3926/2012). (Доп. 

Оленич П.С.). (Повторно). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ ТРЕЙД» земельної 

ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель - 

нежитлових приміщень торговельного призначення на площі Дружби народів, 6 

в Оболонському районі м. Києва (Д-7083). (Від 16.12.2015 № 08/231-

211/ПР). (На виконання рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва від 15 січня 2018 року у справі № 826/6172/16). (Доп. Оленич П.С.). 

(Повторно). 

5) Про надання громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі міста Києва 

(669610154). (Від 14.11.2019 № 08/231-3308/ПР). (Постановою Окружного 
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адміністративного суду міста Києва від 25.11.2016 у справі № 826/5737/16). 

(Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

6) Про передачу громадянам Меньшикову Олександру Миколайовичу, 

Меньшиковій Наталії Юріївні, Меньшиковій Анастасії Олександрівні, 

Суваловій Олені Андріївні, Гаращенко Олександрі Андріївні, Хіжаз Махмуду 

О.С., Гаврилішиній Парасці Миколаївні, Гасановій Антоніні Керимівні у 

власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на просп. Броварському, 9-в у 

Дніпровському районі міста Києва (603412914). (Від 05.12.2019 № 08/231-

3724/ПР). (Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 

06.06.2013 по справі № 826/4348/13-а). (Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

 

4. Різне. 

 

1) Звіт про виконання бюджету міста Києва за 2019 рік. (Доп. Репік 

В.М.). 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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