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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VI сесії                               

Київської міської ради                                         

VІІІ скликання 07.06.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 07.06.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-

2744/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.). 

2) Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 593 Оболонського району м. Києва». (Від 10.04.2018 № 08/231-

1182/ПР). (Доп. Цибульщак О.Л.). 

3) Про затвердження Положення про проведення інвестиційних 

конкурсів у місті Києві. (Від 10.07.2017 № 08/231-1603/ПР). (Доп. Странніков 

А.М., Мельник Н.О.). (Друге читання). 

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 

листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у 

розвитку інфраструктури міста Києва». (Від 06.12.2017 №08/231-3080/ПР). 

(Доп. Мельник Н.О.). 
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5) Про внесення змін до міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016 

– 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 

року № 334/334. (Від 27.03.2018 № 08/231-985/ПР). (Доп. Куявський О.Ю.) 

6) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1985 

га на Андріївському узвозі , 14-16 у Подільському районі м. Києва, укладеного 

між Київською міською радою та приватним підприємством “МАРКОН” від 

13.04.2006 № 85-6-00272 (зі змінами, внесеними договором від 26.12.2015). (Від 

13.12.2017 08/231- 3178/ПР) (Доп. Недашківський Є.П.) (Друге читання). 

7) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Московська, 39» у Печерському 

районі м. Києва. (Від 18.04.2018 № 08/231-1296/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

8) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Голосіївський» у Голосіївському районі м. 

Києва. (Від 18.04.2018 № 08/231-1298/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

9) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Березняки-2» у Дніпровському районі м. 

Києва. (Від 18.04.2018 № 08/231-1297/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

10) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Авангард» у Печерському районі м. Києва. 

(Від 20.04.2018 № 08/231-1339/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

11) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Квартальний комітет «Лісовий» у Деснянському районі м. Києва. 

(Від 20.04.2018 № 08/231-1341/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

12) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Олександрівська Слобідка» у 

Солом’янському районі м. Києва. (Від 20.04.2018 № 08/231-1342/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.). 

13) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Урлівська, 3А» у Дарницькому районі 

м. Києва. (Від 20.04.2018 № 08/231-1340/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

14) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Воздвиженка» у Подільському районі м. Києва. 

(Від 18.05.2018 № 08/231-1688/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

15) Про впорядкування процедури погодження переліку ремонтних 

робіт в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 15.11.2017 № 08/231-

2728/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). (Друге читання). 

16) Про затвердження договору між Київською міською радою та 

Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області. (Від 

23.04.2018 № 08/231-1343/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О., Науменко Д.В.). 

17) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01.12.2015 

№ 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій Київської міської ради VIII 

скликання». (Від 23.03.2018 № 08/231-961/ПР). (Доп. Дідовець Ю.В.). 

18) Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8141
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ради. (Від 06.03.2018 № 08/231-786/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). (Друге читання). 

19) Про ініціативи створення об’єктів благоустрою зеленого 

господарства міста Києва. (Від 16.02.2018 № 08/231-590/ПР). (Доп. Яловий 

К.В.). (Повторно). 

20) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

навпроти будинку 5 по вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі м. 

Києва. (Від 30.11.2017 № 08/231-2984/ПР). (Доп. Артеменко С.В., Пономаренко 

Ю.М.). 

21) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована за 

адресою: вул. Ревуцького, 13Б в Дарницькому районі міста Києва. (Від 

27.12.2017 № 08/231-3294/ПР). (Доп. Лобан Ю.М.). 

22) Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,1962 га 

(кадастровий номер 8000000000:85:381:0006), що розташована за адресою: вул. 

Дегтярна, 2-4 у Подільському районі м. Києва. (Від 13.02.02018 № 08/231-

550/ПР). (Доп. Балицька О.С., Мондриївський В.М.). 

23) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Академіка 

Курчатова, 3Б у Деснянському районі м. Києва. (Від 09.11.2017 № 08/231-

2709/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

24) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Академіка 

Курчатова, 11 у Деснянському районі м. Києва. (Від 09.11.2017 № 08/231-

2710/ПР). (Доп.Буділов М.М.) 

25) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Лісовий, 22 

у Деснянському районі м. Києва. (Від 26.10.2018 № 08/231-2654/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

26) Про створення парку відпочинку «Набережна Лівобережжя» на 

земельній ділянці, що розташована між вулицею Микільсько-Слобідською та 

проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва. (Від 30.06.2017 № 

08/231-1569/ПР). (Повторно). (Доп. Петровець О.Ф.). 

27) Про надання статусу парку відпочинку земельній ділянці на просп. 

Романа Шухевича у Деснянському районі м. Києва. (Від 12.02.2018 № 08/231-

518/ПР). (Доп. Попов Д.В.). 

28) Про започаткування у місті Києві щорічного проведення 

громадського заходу культурно-просвітницького та спортивного характеру – 

День «Динамо». (Від 17.04.2018 № 08/231-1291/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). 

29) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 

№5/2227 «Про затвердження списку присяжних Дарницького районного суду 

міста Києва». (Від 08.05.2018 № 08/231-1511/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

30) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 

№ 2/2224 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського районного 

суду міста Києва». (Від 08.05.2018 № 08/231-1509/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

31) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.04.2017 

№124/2346 «Про затвердження списку присяжних Святошинського районного 

суду міста Києва». (Від 08.05.2018 № 08/231-1508/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

32) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.11.2017 

№ 517/3524 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10177
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10177
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10177
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10178
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10178
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суду міста Києва». (Від 08.05.2018 № 08/231-1510/ПР).(Доп. Бондарчук О.В.). 

33) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 

№ 4/2226 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного 

суду міста Києва». (Від 08.05.2018 № 08/231-1512/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

34) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та інших законів  України. (Від 

21.03.2018 № 08/231-917/ПР). (Доп. Лобан Ю.М.). 

35) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо перегляду доцільності існуючого порядку обчислення часу на 

території України (запровадження та скасування переходу на літній час). (Від 

19.02.2018 № 08/231-622/ПР). (Доп. Пабат О.В.). (Повторно). 

36) Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 5 рішення 

Київської міської ради від 05.07.2001 № 380/1356 «Про надання і вилучення 

земельних ділянок» із змінами, внесеними згідно з пунктом 4 рішення 

Київської міської ради від 10.07.2003 № 657/817 «Про внесення змін до рішень 

Київської міської ради». (Від 18.04.2018 № 08/231-1295/ПР). (Доп. Назаренко 

В.Е.). 

37) Про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Рембудмонтажсервіс» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 04 

вересня 2008 року № 91-6-00795. (Від 09.02.2018 № 08/231-514/ПР). (Доп. 

Балицька О.С., Старостенко Г.В.). 

 

2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.): 

 

1) Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району м. 

Києва на списання шляхом продажу транспортних засобів. (Від 07.03.2018 № 

08/231-808/ПР). 

2) Про надання дозволу комунальній службі перевезень виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

списання шляхом продажу транспортного засобу. (Від 19.03.2018 № 08/231-

906/ПР). 

3) Про надання дозволу Базі спеціального медичного постачання на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів. (Від 27.02.2018 № 08/231-

689/ПР).  

4) Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів. (Від 18.01.2018 № 08/231-

91/ПР).(Повторно). 

5) Про демонтаж та списання основних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 28.02.2018 № 

08/231-691/ПР). 

6) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10178
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9652
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9652
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9652
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9284
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9284
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9284
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9284
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9533
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9533
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9533
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9533
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9642
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9428
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9428
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9428
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8827
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8827
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8827
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8827
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8711
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власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (Приватний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ», Харківське Шосе, 121, літ. Ч, Дарницький район). (Від 

22.12.2017 № 08/231-3261/ПР). (Повторно). 

7) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Член 

НСХ України Лучко Валер’ян Олексійович, вул. Гарматна, 33/1, Солом’янський 

район). (Від 19.10.2017 № 08/231-2612/ПР).  (Повторно). 

8) Про дозвіл Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації на списання суми незавершених капітальних інвестицій по 

об’єкту «Влаштування на проїжджій частині перед перетином вулиць 

Сковороди та Волоської елементів примусового зниження швидкості 

транспорту у Подільському районі». (Від 22.03.2018 № 08/231-918/ПР). (Доп. 

Мондриївський В.М., Писарук Р.А.). 

9) Про дозвіл Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації на списання суми незавершених капітальних інвестицій по 

об’єкту «Впорядкування автомобільного руху на Андріївському узвозі у 

Подільському районі». (Від 22.03.2018 № 08/231-919/ПР). (Доп. Писарук Р.А.). 

10) Про дозвіл Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації на списання суми незавершених капітальних інвестицій по 

об’єкту «Влаштування на проїжджій частині перед перехрестям вулиць 

Академіка Зелінського та Покровської елементів примусового зниження 

швидкості транспорту у Подільському районі». (Від 22.03.2018 № 08/231-

920/ПР). (Доп. Мондриївський В.М., Писарук Р.А.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Чумак Оксані 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 44 у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9705).(Від 20.11.2017 № 08/231-2764/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Онищенко Тетяні 

Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 60 у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9674). (Від 20.11.2017 № 08/231-2767/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Жук Наталії 

Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Анатолія Лупиноса, 10 у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9331). (Від 20.11.2017 № 08/231-2765/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Сидорчуку 

Віталію Володимировичу для експлуатації та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Учбовому, 3 у Голосіївському 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1219
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7841
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8331
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8331
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8331
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8331
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8336
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8336
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8336
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8336
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8344
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районі м. Києва (П-9710). (Від 20.11.2017 № 08/231-2772/ПР). 

5) Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 28.11.2017 

№ 580/3587 «Про приватизацію земельної ділянки громадянам Івоніну 

Олександру Михайловичу та Івоніній Олені Петрівні для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Передовій, 13 у Голосіївському районі м. Києва» (П-9651). (Від 22.03.2018 № 

08/231-950/ПР).  

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кухарцю Миколі 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Дібровній, 11 у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9607). (Від 21.11.2017 № 08/231-2806/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Глибовцю 

Сергію Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олега Кошового, 50-52 у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9670). (Від 05.09.2017 № 08/231-1984/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Діку Івану 

Івановичу та Ковальову В’ячеславу Олександровичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

Генерала Доватора, 14-а у Голосіївському районі м. Києва (П-9389). (Від 

03.10.2016 № 08/231-4076/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Клименко 

Олександрі Ігорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Енергетиків, 9/14 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9639). (Від 27.09.2017 № 08/231-2296/ПР).  

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Шевченко 

Ларисі Никифорівні та Сікорській Людмилі Никифорівні для експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Добросусідській, 14 у Солом’янському районі м. Києва (П-9706). (Від 

20.11.2017 № 08/231-2766/ПР). 

11) Про приватизацію громадянці Степаненко Тамарі Василівні 

земельної ділянки на вул. Садовій, 65, діл. 2-в у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва (П-9739). (Від 20.11.2017 № 08/231-

2773/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Шуняєву Євгену 

Володимировичу та Дашко Валентині Михайлівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Ризькій, 17 у Шевченківському районі м. Києва (П-9416). (Від 23.02.2017 № 

08/231-536/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Карпіловській 

Наталії Феодосіївні, Федько Валентині Володимирівні та Пивоваровій Ірині 

Ісаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Батумській, 7 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9571). (Від 1.09.2017 № 08/231-2205/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Шпулак Ірині 

Миколаївні та Щербаковій Тамарі Миколаївні для будівництва і 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9682
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8360
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8360
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8360
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8360
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7639
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7639
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7639
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7639
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4504ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4504ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4504ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4504ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4504ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8333
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8333
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8333
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8333
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8333
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5791
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5791
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5791
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5791
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5791
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7830
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7830
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7830
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7830
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7830
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7920
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7920
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Рейнгольда Глієра, 39 у Святошинському районі м. Києва (П-9587). (Від 

26.09.2017 № 08/231-2284/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Левінській Тетяні 

Ігорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Волзькому, 11 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9310). (Від 01.03.2016 № 08/231-1203/ПР). 

16) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Андреєву 

В’ячеславу Вікторовичу та Поліщук Анні Вікторівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Гончарова, 23 у Шевченківському районі м. Києва (П-9644). (Від 27.09.2017 № 

08/231-2293/ПР). 

17) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Мруку Андрію 

Володимировичу, Мрук Катерині Степанівні та Мруку Олександру 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Димерській, 11 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9266). (Від 09.03.2016 № 08/231-1293/ПР). 

18) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Микитчику 

Олександру Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 35-А у Дарницькому районі 

м. Києва (П-9655). (Від 06.06.2017 № 08/231-1428/ПР). 

19) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Москаленку 

Юрію Івановичу та Білоусу Юрію Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на узвозі 

Фрометівському, 11 у Голосіївському районі м. Києва (П-9413). (Від 26.01.2016 

№ 08/231-527/ПР). 

20) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Оборському 

Миколі Павловичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Волзькій, 39 у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9146). (Від 29.12.2015 № 08/231-364/ПР). 

21) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Солов’ю Віталію 

Яковичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Закарпатській, 6 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9566). (Від 05.10.2017 № 08/231-2435/ПР). 

22) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Гусаченко Тетяні 

Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі 

м. Києва (П-9192). (Від 09.03.2016 № 08/231-1288/ПР). 

23) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бондар Еліні 

Валеріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Локомотивній, 31 у Солом’янському районі м. Києва 

(П-9540). (Від 10.04.2017 №08/231-966/ПР). 

24) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Самойлюк 

Валентині Іванівні та Липенку Віталію Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7920
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7920
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7920
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1809
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1809
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1809
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1809
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1881
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1881
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1881
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1881
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1881
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7115
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129ї
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-971
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-971
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-971
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-971
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6113
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6113
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6113
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6113
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1883
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Осінній, 99 у Святошинському районі м. Києва (П-9332). (Від 09.03.2016 № 

08/231-1295/ПР). 

25) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Вірич 

Олександру Михайловичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Канівській, 37 у Подільському районі 

м. Києва (П-9458). (Від 20.07.2017 № 08/231-1678/ПР). 

26) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Чвановій Ніні 

Костянтинівні та Тітову Анатолію Костянтиновичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Енергетиків, 8 у Солом’янському районі м. Києва (П-9376). (Від 23.02.2017 № 

08/231-542/ПР). 

27) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Замолинській 

Олені Олексіївні, Шевченко Тетяні Кузьмівні та Жуковій Ларисі Дмитрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на просп. Відрадному, 41 у Солом’янському районі м. Києва (ПА-

14414). (Від 26.04.2016 № 08/231-1993/ПР). 

28) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Погребній 

Валентині Сергіївні, Погребній Естер Станіславівні та Мельник Каріні 

Станіславівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Квітучій, 19-а у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9107). (Від 08.08.2016 № 08/231-3371/ПР). 

29) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Заїці Анатолію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Гаврилюка, 7 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9585). (Від 19.10.2017 № 08/231-2614/ПР). 

30) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Лещенко Ользі 

Дмитрівні, Проволовській Наталії Сергіївні, Лещенко Світлані Сергіївні, 

Прилепі Тетяні Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Полянській, 23 у 

Шевченківському районі м. Києва (П-9570). (Від 05.10.2017 № 08/231-2436/ПР). 

31) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Плотко Галині 

Іванівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Тагільській, 35-а у Подільському районі м. Києва (П-

9628). (Від 31.07.2017 № 08/231-1730/ПР). 

32) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Кравцову 

Володимиру Георгійовичу, Кравцову Костянтину Георгійовичу та Єлфімовій 

Валентині Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миронівській, 23 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9532). (Від 27.07.2017 № 08/231-1713/ПР). 

33) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ульченку 

Анатолію Павловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Валі Котика, 23 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9419). (Від 09.03.2016 № 08/231-1294/ПР). 

34) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Янішевській 

Ларисі Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7341
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господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 25 у Голосіївському 

районі м. Києва (П-8894). (Від 12.04.2016 № 08/231-1775/ПР). 

35) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ніколаєнку 

Олегу Володимировичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 15 у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9424). (Від 14.06.2017 № 08/231-1484/ПР). 

36) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Протасовій 

Світлані Григорівні, Протасовій Варварі Віталіївні, Протасову Івану 

Віталійовичу, Протасову Михайлу Віталійовичу, Протасовій Марії Віталіївні, 

Протасовій Анастасії Софії Віталіївні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 2-му пров. Чехова, 14 у 

Дарницькому районі м. Києва (П-9309). (Від 14.12.2015 № 08/231-157/ПР). 

37) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Халіману 

Олександру Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Івана Улітіна, 28/23 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9611). (Від 21.09.2017 № 08/231-2206/ПР). 

38) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Степчуку Ігорю 

В’ячеславовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Козацькій, 11в у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9646). (Від 07.12.2017 № 08/231-3106/ПР). 

39) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Мазепі Юрію 

Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Трублаїні, 50 у 

Святошинському районі м. Києва (П-9293). (Від 11.09.2017 № 08/231-2074/ПР). 

40) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Тіщенко Ользі 

Костянтинівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Невському, 9 у Шевченківському 

районі м. Києва (П-9214). (Від 07.09.2017 № 08/231-2028/ПР). 

41) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Довбиш Любові 

Василівні та Сидоренку Володимиру Васильовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Макаренка, 25 у Деснянському районі м. Києва (П-9662). (Від 02.08.2017 № 

08/231-1780/ПР). 

42) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Онищенку 

Миколі Степановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Івана Франка, 4 у Дарницькому районі 

м. Києва (П-9634). (Від 31.07.2017 № 08/231-1731/ПР). 

43) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Московцю 

Володимиру Петровичу та Чернявському Костянтину Анатолійовичу для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд у пров. Артезіанському, 13 у Подільському районі м. Києва (П-9359). 

(Від 15.02.2017 № 08/231-413/ПР). 

44) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Могильовій Тетяні 

Ігорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Патріотів, 77 у Солом’янському районі м. Києва (П-
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9514). (Від 10.08.2016 № 08/231-3398/ПР). 

45) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Домріні Тетяні 

Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Чкалова, 21 у Дарницькому районі м. Києва (П-9641). 

(Від 11.09.2017 № 08/231-2066/ПР). 

46) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Новосельському 

Владиславу Вікторовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сажина, 13 у Подільському районі м. 

Києва (П-9721). (Від 04.09.2017 № 08/231-1957/ПР). 

47) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Поповій Людмилі 

Вікторівні та Гриценку Юрію Петровичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Уссурійській, 18 у 

Шевченківському районі м. Києва (П-9386). (Від 26.12.2016 № 08/231-5087/ПР). 

48) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Поліщуку 

Роману Ігоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Данила Щербаківського, 4 у 

Шевченківському районі м. Києва (П-9792). (Від 17.04.2018 № 08/231-1290/ПР). 

49) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бойко Олесі 

Олександрівні для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Гончарній, 5-б у Подільському районі м. Києва (П-9749). (Від 

05.03.2018 № 08/231-751/ПР). 

50) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Мироненку 

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Харківському шосе, 137/1 у Дарницькому 

районі м. Києва (П-9609). (Від 12.02.2018 № 08/231-540/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Євлантьєвій Валерії Валеріївні, члену 

садівничого товариства «Будівельник-1» Дарницького району м. Києва у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

вул. Садовій, 70, діл. 56 у Дарницькому районі м. Києва (А-22618). (Від 

12.05.2017 № 08/231-1263/ПР). 

2) Про передачу громадянину Федорку Миколі Івановичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 220 у Солом’янському районі м. Києва (А-23194). 

(Від 19.10.2017 № 08/231-2616/ПР). 

3) Про передачу громадянці Петрині Ганні Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 21 у Солом’янському районі 

м. Києва (А-23482). (Від 07.12.2017 № 08/231-3110/ПР). 

4) Про передачу громадянці Стародубовій Валентині Леонідівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Набережній, 24-б 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6985
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8207
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8207
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8207
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8207
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8207
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9527
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у Солом’янському районі м. Києва (А-23680). (Від 06.03.2018 № 08/231-

802/ПР). 

5) Про передачу громадянину Грабовцю Олександру Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 21-н у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22572). (Від 27.09.2017 № 08/231-2295/ПР). 

6) Про передачу громадянці Кільовій Валентині Миколаївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 14-б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-17295). (Від 11.05.2017 № 08/231-1229/ПР). 

7) Про передачу громадянці Костюченко Любові Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 107-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22543). (Від 23.01.2018 № 08/231-155/ПР). 

8) Про передачу громадянину Чупраку Сергію Миколайовичу 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі на вул. 

Срібнокільській, 5-г у Дарницькому районі м. Києва (Д-8715). (Від 27.04.2018 

№ 08/231-1444/ПР). 

9) Про передачу громадянці Мазуренко Олені Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Януша Корчака, 53/16 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-23801). (Від 13.12.2017 № 08/231-

3172/ПР). 

10) Про передачу громадянці Семеновій Марії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 1а у Голосіївському районі 

м. Києва (А-23318). (Від 23.01.2018 № 08/231-149/ПР). 

 

3.3. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вулиць 

Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра 

Сабурова у Деснянському районі м. Києва. (Від 19.01.2018 № 08/231-98/ПР). 

(Доп. Римар-Щербина М.О., Аляб’єва Т.А., Соболєв І.О.). 

3.4. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Негоді Ніні Іванівні на вул. Садовій, 

10 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31295). (Від 10.10.2017 № 08/231-

2505/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Міщенку Сергію Леонідовичу на 

вул. Луговій, 12, діл. 61 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9527
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10090
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10090
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10090
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10090
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8592
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8592
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8592
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8592
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
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садівництва (К-26519). (Від 28.07.2016 № 08/231-3256/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бучинській Олені Володимирівні на 

вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 12 у Шевченківському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-30404). (Від 13.09.2017 № 08/231-2118/ПР). (Повторно). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Опришку Сергію Миколайовичу на 

вул. Польовій, 8-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30157). 

(Від 05.10.2017 № 08/231-2451/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Іваньку Валерію Леонідовичу на 

вул. Горького, 41-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30557). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2480/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шульзі Катерині Вячеславівні у пров. 

Левадному, 2-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31082). 

(Від 26.09.2017 № 08/231-2272/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Книшу Юрію Олексійовичу на вул. 

Спокійній, 16-в у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31029). 

(Від 04.10.2017 № 08/231-2421/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Щеголеву Сергію Миколайовичу на 

вул. Левадній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30723). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2473/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Писаренко Ірині Миколаївні на вул. 

Коцюбинського, 37-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30548). 

(Від 04.10.2017 № 08/231-2420/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Напненку Василю Сергійовичу на 

вул. Совській, 33б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30189). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2483/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Баулі Марині Борисівні на вул. 

Цілинній, 62 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30489). 

(Від 05.10.2017 № 08/231-2460/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Караульній Юлії Вікторівні на вул. 

Цілинній, 44-ж у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30486). 

(Від 04.10.2017 № 08/231-2423/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Палажченку Климу Олександровичу 

на вул. Мостовій, 56-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30559). 

(Від 05.10.2017 № 08/231-2452/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пегеті Віталію Павловичу на вул. 

Крилова, 1-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30161). (Від 09.10.2017 № 

08/231-2472/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пегеті Василю Івановичу на вул. 

Крилова, 2-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30160). (Від 02.10.2017 № 

08/231-2368/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шаповаловій Олені Олександрівні на 

вул. Садовій, 56, діл. 99 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-30697). (Від 13.09.2017 № 08/231-2126/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Денисюку Сергію Петровичу на 

вул. Павла Потоцького, 6б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30402). 

(Від 28.09.2017 № 08/231-2318/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Булаві Галині Михайлівні на вул. 

Свердлова, 50-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30545). 

(Від 04.10.2017 № 08/231-2419/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ляшенку Андрію Олександровичу 

на вул. Івана Франка, 2-к у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30552). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2481/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мартиненку Володимиру Івановичу 

на вул. Крилова, 44-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30699). 

(Від 05.10.2017 № 08/231-2457/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бовт Олені Сергіївні на вул. 

Костянтина Ареф’єва, 34-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31158). 

(Від 26.09.2017 № 08/231-2268/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Мартиненко Юлії Андріївні на вул. 

Кирила Осьмака, 9-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-28086). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2375/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Баранецькій Вікторії Анатоліївні на 

вул. Малоземельній, 20-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30130). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2372/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Красюку Сергію Павловичу на вул. 

Краматорській, 23 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30229). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2476/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Неженцю Аркадію Станіславовичу 

на вул. Пржевальського, 4в у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30028). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2366/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Пуцько Лесі Михайлівні на вул. 

Алма-Атинській, 38а у Дніпровському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (К-

30318). (Від 09.10.2017 № 08/231-2475/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Федоришиній Оксані Боголюбівні у 

пров. Шевченка, 10а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30083). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2479/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Кузьмич Наталі Миколаївні на вул. 

Суворова, 1-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30188). (Від 09.10.2017 № 

08/231-2474/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Нагай Тетяні В’ячеславівні на вул. 

Павла Потоцького, 69а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30891). 

(Від 25.09.2017 № 08/231-2245/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Гуменюк Ользі Юріївні на вул. Карла 

Маркса, 50 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30115). 

(Від 09.10.2017 № 08/231-2478/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пільгуну Руслану Вікторовичу на 

вул. Карла Маркса, 52б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30127). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2373/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Наконечному Сергію 

Миколайовичу на вул. Сергія Колоса, 95 у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30364). (Від 05.10.2017 № 08/231-2459/ПР). 

 

3.5. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на 

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

нежитлового будинку адміністративно-торговельного призначення на просп. 

Степана Бандери, 8 в Оболонському районі м. Києва (Є-1445). (Від 09.01.2018 

№ 08/231-29/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки приватному підприємству 

«БОНВОЯЖ» для експлуатації та обслуговування котельні на вул. 

Багговутівській, 17-21 у Шевченківському районі м. Києва (Є-0549). (Від 

13.03.2018 № 08/231-841/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю фірмі «ПРЕСТО, ЛТД» для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі громадського призначення на вул. Волинській, 60 у 

Солом’янському районі м. Києва (Є-1468). (Від 29.01.2018 № 08/231-233/ПР).  

4) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю  «АЛЬФАГРАФІК УКРАЇНА» для обслуговування та 

експлуатації одноповерхового нежитлового приміщення (магазину по продажу 

продовольчих товарів) на вул. Полковника Шутова, 6 у Солом’янському районі 

м. Києва Є-1450 (Є-1450). (Від 18.09.2017 № 08/231-2151/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1464). (Від 09.11.2017 № 08/231-

2703/ПР). (Повторно). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1487). (Від 13.03.2018 № 08/231-

838/ПР). 
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7) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1418). (Від 06.06.2017 № 08/231-

1422/ПР). 

8) Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» для експлуатації та обслуговування існуючих будівель 

науково-дослідного комплексу на вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянському 

районі м. Києва (Є-1459). (Від 09.11.2017 № 08/231-2708/ПР). 

 

3.6. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення громадянину Карловському Михайлу 

Болеславовичу договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування художньої майстерні на вул. Рейтарській, 13 літ. «В» у 

Шевченківському районі м. Києва (А-20476). (Від 23.11.2017 № 08/231-

2850/ПР). 

2) Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ОБОЛОНЬ» договорів оренди земельних ділянок для 

експлуатації та обслуговування артезіанської свердловини № 2 на вул. 

Богатирській, 3 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до них (А-

24273, А-24274). (Від 04.12.2017 № 08/231-3062/ПР). 

3) 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 (А-15301). (Від 11.12.2017 № 08/231-3137/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Бетон 

Комплекс» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування під’їзних залізничних колій майнового комплексу на вул. 

Резервній, 8 в Оболонському районі м. Києва (А-18334). (Від 27.02.2018 № 

08/231-687/ПР). 

5) Про поновлення Науково-виробничому приватному підприємству 

«АНЄГ» договору оренди земельних ділянок для реконструкції цеху 

регенерації сірковуглецю з влаштуванням виробничих приміщень, подальшими 

їх експлуатацією та обслуговуванням у пров. Гната Хоткевича, 5 у 

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-23056). (Від 

20.02.2018 № 08/231-630/ПР). 

6) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГАСТРОНОМ» договору оренди 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельно-офісного комплексу на просп. Перемоги, 47-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-25116). (Від 18.05.2018 № 08/231-1697/ПР). 

7) Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «АВІАКОМ» для експлуатації комплексу 

автосервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину супутніх товарів на 
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Харківському шосе, 203 у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до 

нього (А-21885). (Від 28.03.2016 № 08/231-1510/ПР). 

 

3.7. Надання/передача: 

 

1) Про надання релігійній громаді «Церква християн віри 

євангельської «Скинія» у Святошинському районі м. Києва при 

Всеукраїнському Союзі церков християн віри євангельської п’ятидесятників» 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій (молитовний будинок) на вул. Академіка Каблукова, 6 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8400). (Від 18.04.2018 № 08/231-1293/ПР). 

2) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «УНІ-

ПАК» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

виробничої бази на вул. Набережно-Корчуватській, 136 літ. Б у Голосіївському 

районі м. Києва (Д-7913). (Від 26.03.2018 № 08/231-974/ПР). 

3) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРБУДСЕРВІС» для експлуатації та обслуговування 

нежилого будинку (закладу торгівлі та надання послуг) на вул. Данили 

Щербаківського, 47 (літ. 1) у Шевченківському районі м. Києва (Д-8140). (Від 

11.04.2018 № 08/231-1185/ПР). 

4) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у Шевченківському 

районі м. Києва (А-23070). (Від 19.04.2018 № 08/231-1312/ПР). 

5) Про передачу земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до земель державної власності (А-21632). 

(Від 11.04.2018 № 08/231-1196/ПР). 

6) Про передачу публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адміністративних 

будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе на вул. Миколи 

Грінченка, 4 у Солом’янському районі м. Києва (А-24938). (Від 18.04.2018 № 

08/231-1305/ПР). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРПРОММЕТТОРГ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-складських будівель на вул. Михайла Максимовича, 6 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24420). (Від 13.03.2018 № 08/231-839/ПР). 

8) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЕРНА» для обслуговування адміністративної 

будівлі на вул. Великій Житомирській, 19-б у Шевченківському районі м. Києва 

(А-22617). (Від 18.10.2016 № 08/231-4342/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Бетон 

Комплекс» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих 

та адміністративних будівель і споруд на вул. Резервній, 8 в Оболонському 

районі м. Києва (А-24468). (Від 22.01.2018 № 08/231-119/ПР). 

10) Про надання комунальному підприємству «Київський 
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метрополітен» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування виходів з 

підземного переходу зі станції метро «Либідська» на Либідській площі у 

Печерському районі м. Києва та для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску № 109 на Либідській площі, 10 у Голосіївському районі 

м. Києва (Д-8072). (Від 11.12.2017 № 08/231-3125/ПР). 

11) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Порше 

Іммобіліен Україна» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва (Д-

8003). (Від 23.01.2018 № 08/231-138/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації виробничої будівлі на 

бульв. Вацлава Гавела, 6 (корпус 7, літ. «И») у Солом’янському районі м. Києва 

(Д-7198). (Від 10.01.2017 № 08/231-82/ПР). 

13) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 

ЛТД» земельних ділянок для будівництва, експлуатації, обслуговування та 

ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на просп. Миколи Бажана у 

Дарницькому районі м. Києва (Д-8335). (Від 12.02.2018 № 08/231-519/ПР). 

14) Про передачу публічному акціонерному товариству «Концерн 

Галнафтогаз» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

транспортної інфраструктури на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському 

районі м. Києва (Д-8741). (Від 05.04.2018 № 08/231-1148/ПР). 

15) Про передачу публічному акціонерному товариству «Концерн 

Галнафтогаз» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

транспортної інфраструктури на вул. Академіка Заболотного (з боку Феофанії в 

напрямку Столичного шосе) у Голосіївському районі м. Києва (Д-8740). (Від 

05.04.2018 № 08/231-1149/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕКСТИЛЬ» земельної ділянки для будівництва 

протизсувної споруди на вул. Гайдара, 50 у Голосіївському районі м. Києва (Д-

7588). (Від 23.04.2018 № 08/231-1367/ПР). 

17) Про передачу публічному акціонерному товариству "СПЕЦ-АВІА" 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування виробничо-

господарських будівель та інженерних споруд в аеропорті «Київ» (Жуляни) у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25008). (Від 18.04.2018 № 08/231-1309/ПР).  

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЛЕНД ІНВЕСТ» земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлово-офісного комплексу з 

об’єктами торгівельного та соціально-побутового призначення на просп. 

Відрадному, 93/2 у Солом’янському районі м. Києва (Д-7149). (Від 27.04.2018 

№ 08/231-1443/ПР). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЛЕНД ІНВЕСТ» земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлово-офісного комплексу з 

об’єктами торгівельного та соціально-побутового призначення на просп. 
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Відрадному, 93/2 у Солом’янському районі м. Києва (Д-7148). (Від 27.04.2018 

№ 08/231-1445/ПР). 

20) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРБОР-ГРУП» для експлуатації та обслуговування 

будівель та споруд табору відпочинку «Восток» на вул. Оборони Києва 

(Житомирське шосе, 19 км) у Святошинському районі м. Києва (А-24526). (Від 

23.01.2018 № 08/231-134/ПР). 

21) Про передачу приватному акціонерному товариству 

«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Радистів, 40 у Деснянському 

районі м. Києва (Д-7857). (Від 23.02.2018 № 08/231-666/ПР).  

22) Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю «БУДЛЕНД АВАЦІЯ» для експлуатації та обслуговування 

споруд автостоянки та технічних засобів організації дорожнього руху на просп. 

Генерала Ватутіна, 3-А, 3-Б у Деснянському районі м. Києва (А-24509). (Від 

14.05.2018 № 08/231-1557/ПР). 

23) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Стоїк-

Авто» земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної енергетичної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на площі Либідській у Печерському районі м. Києва (Д-

7120). (Від 15.11.2017 № 08/231-2729/ПР). 

24) Про передачу фізичній особі – підприємцю Рябчику Максиму 

Євгеновичу земельної ділянки для обслуговування та експлуатації торгово-

адміністративної будівлі на вул. Миколи Кибальчича, 11а у Дніпровському 

районі м. Києва (Д-7941). (Від 28.03.2018 № 08/231-1026/ПР). 

25) Про передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для будівництва виробничо-

складських та адміністративних будівель у пров. Чистяківському, 7/33 у 

Святошинському районі м. Києва (Д-8710).(Від 16.05.2018 № 08/231-1623/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ-ВМ» земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування СТО з об’єктами дорожнього сервісу на вул. 

Бродівській, 81-п у Голосіївському районі м. Києва (Д-8779). (Від 18.05.2018 № 

08/231-1692/ПР). 

27) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АДАМАНС» для обслуговування та експлуатації 

адміністративних будівель і споруд на вул. Олегівській, 36 у Шевченківському 

районі м. Києва (Д-8552). (Від 16.05.2018 № 08/231-1621/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування прибудови 

адміністративно-побутового комплексу ГК «Русь» на вул. Госпітальній, 4а у 

Печерському районі м. Києва (Д-8223). (Від 16.05.2018 № 08/231-1629/ПР). 

29) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОКСХОЛ» для експлуатації та обслуговування 
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нежитлової будівлі (адміністративно-господарської) на вул. Василя Стуса, 35-

37 у Святошинському районі м. Києва (Д-8295). (Від 18.05.2018 № 08/231-

1696/ПР). 

30) Про передачу гаражно-будівельному кооперативу "Енергетик" 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. 

Сиваській, 3 у Дніпровському районі м. Києва (Д-7734). (Від 14.05.2018 № 

08/231-1568/ПР). 

31) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Набережно-

Корчуватській, 94-а у Голосіївському районі м. Києва (А-24688). (Від 

13.03.2018 № 08/231-832/ПР). 

32) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Китаївській, 32 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24708). (Від 13.03.2018 № 08/231-827/ПР). 

33) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 138-а у Голосіївському районі м. Києва (А-24501). (Від 28.02.2018 

№ 08/231-711/ПР). 

34) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Науки, 42/1 корп. 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24504). (Від 28.02.2018 № 08/231-713/ПР). 

35) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Деміївській, 35-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24515). (Від 28.02.2018 № 08/231-715/ПР). 

36) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Волзькій, 12-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24709). (Від 13.03.2018 № 08/231-829/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Теодора Драйзера, 30-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24576). (Від 13.03.2018 № 08/231-848/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Закревського, 31-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24574). (Від 13.03.2018 № 08/231-828/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Олександра Сабурова, 16-б у Деснянському районі 

м. Києва (А-24773). (Від 13.03.2018 № 08/231-831/ПР). 
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40) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Олександра Мишуги, 3-б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-24405). (Від 28.02.2018 № 08/231-721/ПР). 

41) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель і споруд на вул. Тульчинській, 5 у 

Подільському районі м. Києва (А-24485). (Від 28.02.2018 № 08/231-717/ПР). 

42) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель дошкільного навчального закладу № 113 на вул. 

Здолбунівській, 3-б у Дарницькому районі м. Києва (Д-7652). (Від 28.02.2018 № 

08/231-718/ПР). 

43) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Лісовому, 6-б у Деснянському районі м. Києва 

(А-24683).(Від 13.03.2018 № 08/231-817/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Марини Цвєтаєвої, 14-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24776). (Від 13.03.2018 № 08/231-835/ПР).  

45) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Желябова, 10 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-24625). (Від 28.02.2018 № 08/231-724/ПР). 

46) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Мілютенка, 44-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24718). (Від 13.03.2018 № 08/231-834/ПР). 

47) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Лісничій, 3 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24503). (Від 28.02.2018 № 08/231-707/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Лаврухіна, 13-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24684). (Від 13.03.2018 № 08/231-821/ПР). 

49) Про надання комунальному закладу «Навчально-виховний 

комплекс» Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

української мови-гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана 

Хмельницького» Деснянського району міста Києва» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування навчального закладу на просп. Лісовому, 17-г у 

Деснянському районі м. Києва (А-24505).(Від 28.02.2018 № 08/231-697/ПР). 

50) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 
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обслуговування навчального закладу на вул. Санаторній, 9-а у Дарницькому 

районі м. Києва (А-24456). (Від 28.02.2018 № 08/231-720/ПР). 

51) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Делегатському, 1/28 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-24171). (Від 28.02.2018 № 08/231-723/ПР). 

52) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд середньої загальноосвітньої школи № 62 на 

вул. Княжий Затон, 17-в у Дарницькому районі м. Києва (Д-7782). (Від 

05.03.2018 № 08/231-756/ПР). 

53) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Голосіївській, 4-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24502). (Від 28.02.2018 № 08/231-710/ПР). 

54) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Вікентія Беретті, 5-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24580). (Від 13.03.2018 № 08/231-819/ПР). 

55) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Мілютенка, 23-б у Деснянському районі м. Києва 

(А-24575). (Від 13.03.2018 № 08/231-820/ПР). 

56) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Академіка Курчатова, 11-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24578). (Від 13.03.2018 № 08/231-824/ПР). 

57) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Антоновича, 108 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24687). (Від 13.03.2018 № 08/231-842/ПР). 

 

3.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Професора 

Караваєва, 1/28 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

31501). (Від 28.11.2017 № 08/231-2909/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кооперативу по будівництву та експлуатації 

гаражів «Ленінградець» на вул. Академіка Туполєва, 19а у Святошинському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К-31424). (Від 

28.11.2017 № 08/231-2908/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва в межах вул. Боричів Тік, 

Андріївського узвозу у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень та обслуговування парку на схилах Андріївської гірки (від 

фунікулеру до Андріївського узвозу) (К-31349). (Від 27.11.2017 № 08/231-

2884/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» на вул. Електротехнічній, 11 у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої 

бази (К-30716). (Від 13.09.2017 № 08/231-2106/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальній корпорації «Київавтодор» між 

вулицею О.Довбуша та Броварським проспектом у Дніпровському районі м. 

Києва для будівництва автомобільної дороги (К-32894). (Від 05.03.2018 № 

08/231-766/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Голосіївській у 

Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-29465). (Від 31.07.2017 № 

08/231-1739/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІК АГРОС» на вул. Віскозній, 3 у Деснянському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі 

(К-30842). (Від 13.09.2017 № 08/231-2110/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки державному підприємству «Український 

науковий центр розвитку інформаційних технологій» на просп. Академіка 

Глушкова, 44 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування адміністративної будівлі (К-31515). (Від 29.11.2017 № 08/231-

2971/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПРЕЗА-ПЛЮС» на вул. Максима Берлінського, 8 у 

Шевченківському районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (К-32008). (Від 11.01.2018 № 08/231-64/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ на вул. Вишгородській, 21 (літ. А) у 

Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі (К-32131). (Від 20.02.2018 № 08/231-644/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству «ГАЛАНТ-
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ІНДУСТРІ» на вул. Кирилівській, 39 у Подільському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд 

(К-30971). (Від 22.11.2017 № 08/231-2822/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на вул. Заньковецької, 8 у Печерському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску №6 (К-31870). (Від 

24.01.2018 № 08/231-161/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «РІКА 

зв’язоксервіс» на вул. Братській, 3 у Подільському районі м. Києва для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів зв’язку (К-31329). (Від 

27.11.2017 № 08/231-2882/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІННЕТ» на вул. Крайній, 1 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративно-виробничих приміщень (К-30363). (Від 

21.08.2017 № 08/231-1882/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва у межах Подільського 

узвозу, Смородинського узвозу та вул. Нагірної у Шевченківському районі м. 

Києва для утримання та обслуговування регіонального ландшафтного парку (К-

29273). (Від 25.01.2018 № 08/231-199/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу "ЯВІР" на 

вул. Ризькій, 73 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування існуючих гаражів (К-26670). (Від 08.08.2016 № 08/231-

3373/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 

центр міського середовища» на вул. Солом’янській у Солом’янському районі м. 

Києва для обслуговування та експлуатації парку (К-27499). (Від 05.10.2016 № 

08/231-4141/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Городній, 12 у 

Солом’янському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-31929). (Від 

21.12.2017 № 08/231-3233/ПР). 

 

3.9. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» для експлуатації та 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8889
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8889
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8889
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8889
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8889
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3810
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3810
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3810
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3810
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3810
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8706
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8706
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8706
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8706
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8706
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7965
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обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 266 на вул. Генерала Вітрука, 3-а у 

Святошинському районі м. Києва (Д-7861). (Від 28.09.2017 № 08/231-2345/ПР). 

(Повторно). 

 

3.10. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

15.12.2003 № 72-6-00127, укладеного між Київською міською радою та 

акціонерним товариством закритого типу «Спільне підприємство Ен Ес Ай 

Констракшн» (А-24976). (Від 18.04.2018 № 08/231-1306/ПР). 

 

3.11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

підприємству «АГЛАЙС» для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у 

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 21.02.2007 № 62-6-00380 (Д-7854). (Від 23.02.2018 № 08/231-

664/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю "ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН" для будівництва, 

експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 34 у 

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 23.04.2010 № 62-6-00553 (Д-7856). (Від 23.02.2018 № 08/231-

667/ПР). 

 

3.12. Про відмову в наданні земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у наданні земельної ділянки у власність громадянину 

Карпову Дмитру Васильовичу на вул. Радистів, 1-д у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (А-23247). (Від 13.03.2018 № 08/231-847/ПР).  

 

3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нагорському 

Роману Сергійовичу у м. Києві для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (А-24343). (Від 11.12.2017 № 08/231-

3138/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Данілову 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9986
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9986
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9986
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9986
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9396
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8123
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8123
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Олександру Леоновичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28731). (Від 10.10.2017 № 08/231-2507/ПР).  

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Баранову Ігорю 

Сергійовичу на просп. Науки у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32335). 

(Від 05.02.2018 № 08/231-395/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Заливній у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32258). (Від 31.01.2018 № 08/231-

322/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32253). (Від 29.01.2018 № 08/231-249/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для ведення 

індивідуального садівництва (К-32205). (Від 29.01.2018 № 08/231-237/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32256). (Від 29.01.2018 № 08/231-247/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32220). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-240/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32216), 

(Від 08.02.2018 № 08/231-504/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для ведення 

садівництва (К-32241). (Від 29.01.2018 № 08/231-239/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32222). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-288/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8123
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8123
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8123
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9122
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9122
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9122
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9122
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9122
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8973
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8973
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8973
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8973
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8966
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8966
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8966
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8966
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8966
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9013
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9013
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9013
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9013
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9013
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8970
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32257). (Від 29.01.2018 № 08/231-244/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі для ведення 

садівництва (К-32223). (Від 29.01.2018 № 08/231-241/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Холмогорській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32212). (Від 22.01.2018 № 08/231-114/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у пров. Нагірному у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32238). (Від 29.01.2018 № 08/231-242/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у пров. Нагірному у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32240). (Від 29.01.2018 № 08/231-238/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у пров. Нагірному у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32242). (Від 29.01.2018 № 08/231-243/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у пров. Нагірному у Шевченківському районі для індивідуального 

дачного будівництва (К-32236). (Від 29.01.2018 № 08/231-248/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Гостомельському шосе у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32221). (Від 22.01.2018 № 08/231-116/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Гостомельському шосе у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32218). (Від 22.01.2018 № 08/231-115/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Гостомельському шосе у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32225). (Від 31.01.2018 № 08/231-323/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 
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Івановичу на вул. Обухівській у Святошинському районі міста Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32244). (Від 24.01.2018 № 08/231-

188/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-32231). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-53/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-32228). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-57/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-32237). 

(Від 09.01.2018 № 08/231-14/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Підбірній у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32250). (Від 24.01.2018 № 08/231-

178/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Краснодонській у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32230). (Від 10.01.2018 № 08/231-52/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32243). (Від 24.01.2018 № 08/231-

181/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення особистого селянського господарства (К-32285). (Від 06.02.2018 № 

08/231-409/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32264). (Від 07.02.2018 № 08/231-

457/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32246). (Від 24.01.2018 № 08/231-

177/ПР). 
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32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32248). (Від 22.01.2018 № 08/231-

107/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32247). (Від 24.01.2018 № 08/231-

182/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-32227). 

(Від 11.01.2018 № 08/231-79/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Мічуріна у Печерському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва (К-32251). (Від 10.01.2018 № 08/231-54/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Холмогорській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32215). (Від 29.01.2018 № 08/231-235/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Волгоградській у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32234). (Від 08.02.2018 № 08/231-506/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Краснодонській у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32233). (Від 26.12.2017 № 08/231-3293/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стельникович 

Альоні Михайлівні на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-30844). (Від 09.10.2018 № 08/231-2488/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дрозденко Олені 

Іванівні на вул. Призалізничній Садовій, 20 у Дніпровському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30915). (Від 11.10.2017 № 08/231-2523/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулінічу Ігорю 

Денисовичу на вул. Дамбовій, 1 у Дніпровському районі м. Києва для ведення 
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садівництва (К-30938). (Від 18.10.2017 № 08/231-2594/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шквирі Маріанні 

Миколаївні на вул. Радосинській у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (садибна забудова) (К-30194). (Від 

09.10.2017 № 08/231-2489/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Герасимець Ніні 

Пантелеймонівні в урочищі Городище у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31335). (Від 18.10.2017 № 08/231-2600/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля вул. Бродівської у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31210). (Від 04.10.2017 № 08/231-2415/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31235). 

(Від 18.10.2017 № 08/231-2598/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля вул. Бродівської у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31208). (Від 09.10.2017 № 08/231-2484/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля пров. Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31211). (Від 09.10.2017 № 08/231-2486/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу на вул. Олега Рябова (напроти буд. 63 а) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-32840). (Від 05.03.2018 № 08/231-777/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля вул. Бродівської у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31207). (Від 04.10.2017 № 08/231-2417/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля пров. Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-31216). (Від 09.10.2017 № 08/231-2485/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля вул. Бродівської у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31209). (Від 04.10.2017 № 08/231-2416/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Валентині 

Володимирівні на вул. Котовського, біля будинків 23, 25, 27, та 29 у 

Шевченківському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража (К-

29036). (Від 13.03.2018 № 08/231-873/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коляденко Альоні 

Сергіївні у пров. Крайньому у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-31309). (Від 17.10.2017 № 08/231-

2558/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коляденку 

Олексію Юрійовичу у пров. Крайньому у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-31308). (Від 17.10.2017 № 08/231-

2560/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Макаренко Ірині 

Анатоліївні у Печерському районі м. Києва (згідно з надою схемою) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31289). (Від 17.10.2017 № 08/231-2555/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку Олегу 

Анатолійовичу на вул. Пирогівський шлях, 109 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва дачного будинку (К-31339). (Від 17.10.2017 № 08/231-

2552/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хакімзяновій 

Анастасії Вікторівні на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31408). (Від 18.10.2017 № 08/231-2596/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іванову Олегу 

Анатолійовичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31412). (Від 18.10.2017 № 08/231-2595/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Чулковій Марії 

Дмитрівні на вул. Отця Анатолія Жураковського, 7 у Солом’янському районі м. 

Києва для ведення індивідуального садівництва (К-31361). (Від 17.10.2017 № 
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08/231-2554/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Самойленку 

Андрію Олександровичу у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31481). 

(Від 18.10.2017 № 08/231-2597/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Самойленко 

Тетяні Сергіївні у пров. Луговому у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31485). (Від 18.10.2017 № 08/231-2586/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Науменку Івану 

Івановичу на вул. Лермонтова, 155 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-32755). (Від 08.02.2018 № 08/231-496/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саволюку 

Михайлу Олександровичу на вул. Ватутіна у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31343). (Від 18.10.2017 № 08/231-2593/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вільготі Миколі 

Миколайовичу на вул. Ярослава Галана у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31490). (Від 17.10.2017 № 08/231-2561/ПР). 

65) 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 нежилого приміщення «Творча 

майстерня» (К-30344). (Від 20.11.2017 № 08/231-2776/ПР).  

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ-2» на вул. Алма-Атинській, 74 у Дніпровському 

районі м. Києва для колективного гаражного будівництва (К-31837). (Від 

01.02.2018 № 08/231-352/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. 

Героїв Сталінграда, 44-б в Оболонському районі м. Києва для створення 

озеленених територій загального користування (К-30596). (Від 10.10.2017 № 

08/231-2508/ПР). 
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3.14. Про відмову в поновленні договору оренди земельної 

ділянки:  

 

1) Про відмову в поновленні товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФОРЕСТ ГРУП» договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування існуючого торговельного майданчика на вул. 

Кіото, 10 (біля ст.м. «Лісова») у Деснянському районі м. Києва (А-23304). (Від 

21.09.2017 № 08/231-2207/ПР). 

 

3.15. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою:  

 

1) Про припинення комунальному підприємству з питань будівництва 

житлових будинків «Житлоінвестбуд - УКБ» права постійного користування 

земельною ділянкою на вул. Вірменській, 6-а у Дарницькому районі м. Києва 

(А-24334). (Від 21.12.2017 № 08/231-3252/ПР). 

 

3.16. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 17.12.2007 

№ 75-6-00373, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування громадсько-житлового комплексу з 

нежитловими приміщеннями та об’єктами соціального призначення з 

підземними паркінгами на перетині вул. Львівської та Живописної у 

Святошинському районі м. Києва та надання цій земельній ділянці статусу 

скверу. (Від 13.04.2018 № 08/231-1235/ПР). (Доп. Антоненко П.Д., Кутняк  

С.В.). 

 

4. Різне. 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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