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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 12.07.2018 

 

 

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 12.07.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 
 

1) Про присвоєння імені Мігеля де Сервантеса Сааведри навчально-

виховному комплексу (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 у 

Дніпровському районі міста Києва. (Від 17.04.2018 № 08/231-1288/ПР). (Доп. 

Резніков О.Ю.). 

2) Про Основні напрями бюджетної політики міста Києва на 2019 рік» 

(Від 01.06.2018  № 08/231-1911/ПР). (Доп. Репік В.М.) 

3) Про створення комунального закладу «Початкова школа № 334 

Дарницького району м. Києва». (Від 21.06.2018 № 08/231-2096/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

4) Про створення комунального закладу «Початкова школа № 332 

Дарницького району м. Києва». (Від 21.06.2018 № 08/231-2095/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10564
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10564
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10698


2 

 

5) Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 11 лютого 2016 року № 89/89. (Від 15.03.2018 № 08/231-896/ПР). (Доп. 

Крикунов Ю.В.). 

6) 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., Странніков А.М.). (Друге читання). 

7) 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). 

8) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2016 

№ 549/1553 «Про склад комісії Київської міської ради з питань поновлення 

прав реабілітованих». (Від 31.05.2018 № 08/231-1896/ПР). (Доп. Бондарчук 

О.В.) 

9) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України, державного концерну «Укроборонпром» та Фонду державного майна 

України щодо вжиття належних заходів для безоплатної передачі з державної 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі 

дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. (Від 

25.05.2018 № 08/231-1830/ПР). (Доп. Павлик В.А.). 
 

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

1) Про деякі питання використання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 03.07.2018 № 

08/231-2180/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.). 

2) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго» (Від 18.05.2018 № 08/231-1686/ПР). (Доп. 

Пантелеєв П.О.) 

3) Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної 

громади міста Лисичанськ Луганської області. (Від 15.03.2018 № 08/231-

901/ПР). (Доп. Симонов С.А.). 

4) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

(Громадська організація інвалідів Чорнобиля Печерського  району м. Києва, 

Печерський узвіз, 19). (Від 27.11.2017 № 08/231-2863/ПР).  

5) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (просп. Перемоги, 32 Шевченківський район). (ТОВ «ГЛОБАЛ 

ОКТОПУС», просп. Перемоги, 32, Шевченківський район). (Від 05.06.2018 № 

08/231-1945/ПР).  
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Кулаковський Ю.П., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Андрусенко 

Наталії Євгенівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Весняній, 19-В у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9625). (Від 11.12.2017 № 08/231-3131/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Цвєтковій Анні 

Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Енергетиків, 9а/12а у Солом’янському районі м. Києва 

(П-9714). (Від 11.12.2017 № 08/231-3126/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Позніхаренку 

Сергію Пантелеймоновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лауреатській, 43 у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9698). (Від 11.12.2017 № 08/231-3132/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Міницькому 

Олександру Григоровичу, Лавровій Олені Григорівні, Миницькій Валентині 

Гаврилівні та Фесенко Світлані Євгеніївні для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миронівській, 12/32 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-22653). (Від 23.11.2017 № 08/231-2843/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Павлієнко Інні 

Георгіївні та Куценко Олені Вікторівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 17 у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9474). (Від 13.03.2018 № 08/231-860/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Троценко Ользі 

Василівні та Троценку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Марса, 35б у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9569). (Від 11.12.2017 № 08/231-3127/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кириленку 

Володимиру Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новомічуринській, 34 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9719). (Від 21.12.2017 № 08/231-3237/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Сірику Миколі 

Антоновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Буковинській, 23 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9555). (Від 20.11.2017 № 08/231-2771/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Катющеву 

Олексію Вікторовичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Музичанській, 6 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9804). (Від 04.06.2018 № 08/231-1933/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Токарю Андрію 

Володимировичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Любимівській, 23 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9803). (Від 04.06.2018 № 08/231-1934/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Чеховському 

Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тираспольській, 40-І у Подільському 

районі м. Києва (П-9796). (Від 04.06.2018 № 08/231-1924/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Влаєвій Валентині 

Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на Оболонській набережній, 59 в Оболонському районі м. 

Києва (П-9127). (Від 20.06.2018 № 08/231-2084/ПР). 

13) 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). (Повторно). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Нікішиній Людмилі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 12 в Оболонському районі 

м. Києва (А-22454). (Від 21.03.2017 № 08/231-764/ПР). 

2) Про передачу громадянину Верзуну Анатолію Олексійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 22 в 

Оболонському районі м. Києва (А-22916). (Від 05.09.2017 № 08/231-1981/ПР). 

3) Про передачу громадянину Бондарю Юрію Павловичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Козацькій, 106 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-12221). (Від 08.12.2015 № 08/231-38/ПР). 

4) Про передачу громадянці Курочко Оксані Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

м. Києва (А-22607). (Від 02.08.2017 № 08/231-1777/ПР). 

5) Про передачу громадянину Слівінському Володимиру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Луківському, 3 в 

Оболонському районі м. Києва (А-22865). (Від 31.07.2017 № 08/231-1733/ПР). 

6) Про передачу громадянину Золотоперому Максиму 

Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Калиновий Ріг, 10 в Оболонському районі м. Києва (А-22969). (Від 31.08.2017 

№ 08/231-1941/ПР). 

7) Про передачу громадянці Горяєвій Мирині Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 16 в 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9483
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9483
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9483
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9483
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-685
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-685
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-685
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-685
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7578
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7578
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7578
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7578
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7578
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3277
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3277
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3277
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Оболонському районі м. Києва (А-22870). (Від 02.08.2017 № 08/231-1778/ПР). 

8) Про передачу громадянину Хиргію Дмитру Владиславовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 20 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23004). (Від 12.06.2017 № 08/231-1460/ПР). 

9) Про передачу громадянину Пішіну Олексію Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Калиновий Ріг, 23 в Оболонському 

районі м. Києва (А-23045). (Від 13.06.2017 № 08/231-1472/ПР). 

10) Про передачу громадянину Ободовському Богдану Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 143-б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22509). (Від 18.10.2017 № 08/231-2607/ПР). 

11) Про передачу громадянці Коник Марині Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 18-к у Голосіївському 

районі м. Києва (А-15565). (Від 23.11.2017 № 08/231-2847/ПР). 

12) Про передачу громадянину Караульному Олександру Олексійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 26 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22266). (Від 05.10.2017 №  08/231-2439/ПР). 

13) Про передачу громадянину Кандибі Олександру Олеговичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 63-г у 

Голосіївському районі м. Києва (2934). (Від 11.04.2018 № 08/231-1190/ПР). 

14) Про передачу громадянину Макусі Володимиру Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Євгена Маланюка, 96-б у 

Дніпровському районі м. Києва (А-25161). (Від 20.06.2018 № 08/231-2083/ПР). 

15) Про передачу громадянці Босенко Маріанні Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сонячній, 10-б у 

Шевченківському районі м. Києва (А-8058). (Від 17.05.2018 № 08/231-1668/ПР). 

16) 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). (Повторно). 

17) 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). (Повторно). 

 

 

 

 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3277
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1168
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8175
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8402
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8402
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8402
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8402
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8087
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9873
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9873
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9873
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9873
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10340
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-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
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3.3. Продаж /надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФАКТОР-Т» та громадянці Зіньковській Наталії Вікторівні 

для експлуатації та обслуговування магазину на пл. Оболонській, 4-а, 4-б в 

Оболонському районі м. Києва (Є-1504). (Від 20.06.2018 № 08/231-2085/ПР). 

2) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1495). 

(Від 04.06.2018 № 08/231-1925/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1461). (Від 09.11.2017 № 08/231-

2702/ПР). 

4) Про продаж земельних ділянок громадянці Діденко Ларисі 

Михайлівні для експлуатації та обслуговування торговельно-адміністративного 

будинку на вул. Тургенєвській, 55-а у Шевченківському районі м. Києва (Є-

1493). (Від 12.04.2018 № 08/231-1231/ПР). 

 

3.4. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Вишневському Сергію Андрійовичу 

у пров. Павленка, 19 у Святошинському районі міста Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31383). 

(Від 27.11.2017 № 08/231-2903/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку Сергію Михайловичу на 

вул. Повітрофлотській, 28б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаража (К-30191). (Від 21.11.2017 № 08/231-2795/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Гаврилюку Євгенію Валерійовичу 

на вул. Центральній, 18-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32826). 

(Від 28.03.2018 № 08/231-1011/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Марченко Галині Михайлівні у пров. 

Московському, 23а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та -

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31307). 

(Від 21.11.2017 № 08/231-2797/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку Михайлу Івановичу на 

вул. Повітрофлотській, 28а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаража (К-30190). (Від 27.11.2017 № 08/231-2904/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10712
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10712
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10712
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10712
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10604
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8282
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8473
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8348
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8348
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8348
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8348
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
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відведення земельної ділянки громадянці Макаренко Олені Володимирівні на 

вул. Київській, 22 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (К-30330). 

(Від 16.11.2017 № 08/231-2738/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Баулі Леоніду Григоровичу на вул. 

Вітавській, 26 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31390). 

(Від 11.12.2017 № 08/231-3152/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Караульній Інні Михайлівні на вул. 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31566). 

(Від 07.12.2017 № 08/231-3102/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам Маковецькій Людмилі Вікторівні та 

Гладченко Лідії Вікторівні на вул. Корчуватській, 1/48б у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31901). (Від 08.02.2018 №08/231-507/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Золотарьову Євгену Геннадійовичу 

у пров. Ізяславському, 43-в у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30958). 

(Від 26.09.2017 № 08/231-2265/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мельнійченку Богдану Романовичу 

на вул. Ватутіна у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31065). 

(Від 25.09.2017 № 08/231-2227/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Борзді Раїсі Володимирівні у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-24531). (Від 17.04.2018 № 08/231-

1268/ПР). 

 

3.5. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення приватному підприємству науково-виробничій 

фірмі «ВЕМА-К» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування складської будівлі на вул. Будіндустрії, 7-я у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23649). (Від 28.11.2017 № 08/231-2926/ПР). 

2) Про поновлення релігійній організації «УКРАЇНСЬКА 

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ СОЮЗУ ВІЛЬНИХ ЦЕРКОВ 

ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ УКРАЇНИ» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування навчально-оздоровчого закладу та 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8624
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9308
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7901
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7901
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7901
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7901
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7901
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9950
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
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благоустрою прилеглої території на вул. Квітки Цісик, 57 в Оболонському 

районі м. Києва та внесення змін до нього (А-24251).(Від 04.12.2017 № 08/231-

3063/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕЛЕТОН» договору оренди земельної ділянки для реконструкції, будівництва, 

експлуатації і обслуговування складських приміщень та електромонтажного 

виробництва на вул. Сумській, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-24766). 

(Від 24.05.2018 № 08/231-1814/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БРСМ» договору оренди земельної ділянки для реконструкції та експлуатації 

існуючої автозаправної станції на розі просп. Маяковського та вул. Данькевича 

у Деснянському районі м. Києва (А-25254). (Від 20.06.2018 № 08/231-2094/ПР). 

 

3.6. Надання/передача: 

 

1) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Червоноармійська, 17 Б» земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку та прибудинкової території на вул. Великій Васильківській, 17 Б у 

Печерському районі м. Києва (Д-7408). (Від 29.05.2017 № 08/231-1360/ПР). 

2) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Червоноармійська, 17 А» земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку та прибудинкової території на вул. Великій Васильківській, 17-А у 

Печерському районі м. Києва (Д-7288). (Від 23.11.2017 № 08/231-2851/ПР). 

3) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Будинок 47-Б на Великій Васильківській» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Великій 

Васильківській, 47б у Печерському районі м. Києва (Д-8338). (Від 13.03.2018 № 

08/231-840/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Провулок Михайлівській, 8» для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку у пров. 

Михайлівському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7088). (Від 

21.12.2015 № 08/231-282/ПР). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРОС» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівлі кафе на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському 

районі м. Києва (Д-7196). (Від 23.11.2017 № 08/231-2836/ПР). 

6) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

дошкільного навчального закладу на вул. Драгоманова, 1-в у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-8803). (Від 18.06.2018 № 08/231-2062/ПР). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

дошкільного навчального закладу на вул. Єлизавети Чавдар, 11-а у 

Дарницькому районі м. Києва (Д-8773). (Від 06.06.2018 08/231-1976/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5749
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10474
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10801
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10801
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10801
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10801
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7062
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8406
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8406
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8406
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8406
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8393
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10702
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10702
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10702
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10702
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10572
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10572
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10572
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10572
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8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМОНТАЖПЛЮС» земельної ділянки для 

обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі на вул. Ямській, 23 

(літера «Б») у Голосіївському районі м. Києва (А-25202). (Від 31.05.2018 № 

08/231-1907/ПР). 

9) Про передачу громадянам Бойцову Сергію Івановичу, Клочкову 

Олександру Юрійовичу та Марченку Сергію Володимировичу земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літера «б» - 

продовольчого магазину на вул. Червонопільській, 1а у Подільському районі м. 

Києва (Д-7840). (Від 24.05.2018 № 08/231-1799/ПР). 

10) Про передачу громадянину Кравченку Михайлу Андрійовичу 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування кафе з літнім 

майданчиком на вул. Шолом-Алейхема, 9-а у Деснянському районі м. Києва (Д-

8533). (Від 14.03.2018 № 08/231-889/ПР). 

11) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Т-

ПРОЕКТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговельних 

павільйонів на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі м. Києва (Д-

7263). (Від 11.06.2018 № 08/231-2001/ПР). 

12) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ТЕРМІН» для експлуатації та обслуговування 

бази відпочинку на вул. Лісовій-Козинській, 16 у Голосіївському районі м. 

Києва (А-21214). (Від 20.06.2018 № 08/231-2088/ПР). 

13) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БІЛДКОМПАНІ 

ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-господарських будівель з гостьовою автостоянкою та 

сервісного селекційно-технологічного центру кінного спорту на вул. Сім’ї 

Шовкоплясів, 11 в Оболонському районі м. Києва (А-25330). (Від 21.06.2018 № 

08/231-2111/ПР). 

14) Про передачу приватному підприємству «ПРОМБУДСЕРВІС 2005» 

земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-

адміністративного комплексу з об’єктами соціально-побутового і 

торговельного призначення та паркінгами на вул. Причальній, 2 у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-8694). (Від 21.06.2018 № 08/231-2116/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОВА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративних будинків на вул. Діловій, 14а, 14б у 

Печерському районі м. Києва (А-25242). (Від 20.06.2018 № 08/231-2089/ПР). 

16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд автотранспортного підприємства на вул. Механізаторів, 1 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23529). (Від 27.11.2017 № 08/231-2877/ПР). 

17) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для влаштування транспортної 

інфраструктури (заїздів та виїздів) на вул. Механізаторів, 3 у Солом’янському 

районі м. Києва (Д-8217). (Від 14.05.2018 № 08/231-1564/ПР).  

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10562
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10562
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10562
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10562
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10562
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9630
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10716
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10716
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10716
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10716
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10731
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10731
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10731
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10731
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10731
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10711
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8447
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10233
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10233
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10233
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10233
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18) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД» для будівництва 

житлового комплексу з торгово-розважальним центром, приміщеннями 

громадського призначення та підземно-наземним паркінгом на просп. 

Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва (Д-8851). (Від 20.06.2018 № 

08/231-2092/ПР). 

19) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД» для будівництва 

житлового комплексу з торгово-розважальним центром, приміщеннями 

громадського призначення та підземно-наземним паркінгом на просп. 

Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва (Д-8852). (Від 20.06.2018 № 

08/231-2091/ПР). 

20) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ» для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку на вул. Омеляновича-Павленка, 4 у 

Печерському районі м. Києва (А-25379). (Від 25.06.2018 № 08/231-2127/ПР). 

21) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

комплексу багатофункціонального призначення, готель, офісні будівлі та 

торгівельні приміщення з підземним паркінгом на вул. Механізаторів, 1 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8102). (Від 23.06.2018 № 08/231-2122/ПР). 

22) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

комплексу багатофункціонального призначення, готель, офісні будівлі та 

торгівельні приміщення з підземним паркінгом на вул. Механізаторів, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8103). (Від 23.06.2018 № 08/231-2123/ПР). 

23) Про передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ПРОКРЕДИТ БАНК» для експлуатації та обслуговування 

будівлі банку на просп. Перемоги, 107-а у Святошинському районі м. Києва (Д-

8506). (Від 20.06.2018 № 08/231-2093/ПР). 

24) Про передачу земельної ділянки громадянину Жаворонкову 

Олексію Вікторовичу для експлуатації та обслуговування мийки автомашин на 

вул. Стеценка, 1 у Шевченківському районі м. Києва (А-24516). (Від 20.06.2018 

№ 08/231-2087/ПР). 

25) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку та господарських будівель на вул. Ярославів Вал, 21 

у Шевченківському районі м. Києва (Д-8847). (Від 21.06.2018 № 08/231-

2097/ПР). 

26) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ЖИТЛОІНВЕСТ» для будівництва і 

обслуговування житлово-офісного комплексу з об’єктами торгово-

розважальної, ринкової, соціальної інфраструктури та паркінгами на вул. Сім’ї 

Хохлових, 8 у Шевченківському районі м. Києва (Д-8854). (Від 21.06.2018 № 

08/231-2112/ПР).  

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10756
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10757
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10757
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10757
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10757
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10757
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10714
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10714
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10714
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10714
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10726
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27) Про передачу публічному акціонерному товариству 

«УКРВТОРЧОРМЕТ» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

відкритого майданчика для зберігання готової продукції на вул. Будіндустрії, 8 

у Голосіївському районі м. Києва (Д-6034). (Від 14.04.2016 № 08/231-1827/ПР). 

28) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» для експлуатації та обслуговування 

автозаправного комплексу на Чапаєвському шосе, 98 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-22005). (Від 16.08.2016 № 08/231-3454/ПР). 

29) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНВЕСТИЦІЇ» для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку на вул. Левандовській, 17 у Печерському 

районі м. Києва (А-25364). (Від 23.06.2018 № 08/231-2125/ПР). 

30) Про передачу земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» для будівництва і обслуговування 

житлово-офісного комплексу з об’єктами торгово-розважальної, ринкової, 

соціальної інфраструктури та паркінгами на вул. Сім’ї Хохлових, 8 у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-8853). (Від 21.06.2018 № 08/231-2113/ПР). 

31) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мануфактура пива» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі громадського призначення на вул. Ревуцького, 15 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23030). (Від 02.02.2017 № 08/231-342/ПР). 

(Повторно). 

32) Про надання комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування відкритої 

траси метрополітену від вул. Будівельників до станції метро «Дарниця» у 

Дніпровському районі м. Києва (Д-7884). (Від 30.11.2017 № 08/231-3004/ПР). 

33) Про передачу обслуговуючому кооперативу «По будівництву та 

експлуатації гаражів інвалідів ВВВ та праці «ВОСХОД» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Волинській, 62 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-6098). (Від 03.07.2017 № 08/231-1576/ПР). 

34) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 212 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Академіка Курчатова, 18/2 у Деснянському районі м. Києва (А-

24788). (Від 25.04.2018 № 08/231-1404/ПР). 

35) Про надання школі І-ІІІ ступенів №119 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Миколи Закревського, 15-б у Деснянському районі м. Києва (А-

23605). (Від 18.04.2018 № 08/231-1311/ПР). 

36) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Курнатовського, 4в у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24840). (Від 12.04.2018 3 08/231-1214/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Соборності, 12в у Дніпровському районі м. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3885
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10759
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10759
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10759
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10759
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10727
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10727
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10727
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10727
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10727
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5596
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5596
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5596
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5596
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8574
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10083
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10083
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10083
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10083
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9915
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9915
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9915
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9915
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9990
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9990
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9990
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Києва (А-24821). (Від 18.04.2018 № 08/231-1301/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Миколайчука, 9б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24838). (Від 18.04.2018 № 08/231-1300/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Сулеймана Стальського, 26-а у Дніпровському 

районі м. Києва (А-24854). (Від 18.04.2018 № 08/231-1302/ПР). 

40) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Челябінській, 9-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24831). (Від 19.04.2018 № 08/231-1313/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Соборності, 10а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24820). (Від 19.04.2018 № 08/231-1314/ПР). 

42) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на Русанівській набережній, 12/3 у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24853). (Від 04.04.2018 № 08/231-1126/ПР). 

43) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Голосіївському, 120-

в у Голосіївському районі м. Києва (А-24879). (Від 04.04.2018 № 08/231-

1129/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Миколайчука, 5/3 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24839). (Від 04.04.2018 № 08/231-1137/ПР). 

45) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Сєченова, 8 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24875). (Від 04.04.2018 № 08/231-1133/ПР). 

46) 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, 130/17 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24926). (Від 04.04.2018 № 08/231-1128/ПР). 

47) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Миколайчука, 9а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24836). (Від 04.04.2018 № 08/231-1135/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9990
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9989
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9989
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9989
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9989
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9991
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9991
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9991
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9991
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10001
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10001
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10001
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10001
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9858
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9858
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9858
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9858
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9861
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9850
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9850
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9850
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9850
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9868
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5930
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м. Києва (А-24774). (Від 29.03.2018 № 08/231-1045/ПР). 

49) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Пирогівський шлях, 

148 у Голосіївському районі м. Києва (А-24689). (Від 04.04.2018 № 08/231-

1130/ПР). 

50) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Олександра Бойченка, 9а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24825). (Від 04.04.2018 № 08/231-1140/ПР). 

51) 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, 49 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24927). (Від 04.04.2018 № 08/231-1132/ПР). 

52) Про надання земельної ділянки управлінню освіти, молоді та спорту 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації для завершення 

будівництва дошкільного навчального закладу з подальшим обслуговуванням 

та експлуатацією на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва (Д-

7982). (Від 05.03.2018 № 08/231-758/ПР). 

 

3.7. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гаражному кооперативу «Каштан» на вул. 

Великій Окружній, 1 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування гаражів (К-23013). (Від 18.08.2016 № 08/231-3507/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КВАЗАР» та громадянці Кирпі Павлині Володимирівні на вул. 

Північно-Сирецькій, 1-3 (літера А) у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації адміністративно-побутової будівлі (К-

31323).(Від 11.12.2017 № 08/231-3151/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Українська залізниця» на вул. Алма-Атинській, 74 у Дніпровському районі м. 

Києва для обслуговування та експлуатації складу (К-28712). (Від 03.04.2017 № 

08/231-889/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Зеніт» на бульв. Дружби народів, 10 у Печерському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (К-

31833). (Від 14.12.2017 № 08/231-3196/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5930
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9862
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9862
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9862
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9862
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9862
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9853
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9853
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9853
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9853
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9865
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9865
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9865
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9865
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9507
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6049
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6049
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6049
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6049
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6049
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
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центр розвитку міського середовища» у парку Кіото у Деснянському районі м. 

Києва для рекреаційного призначення (К-31070). (Від 11.01.2018 № 08/231-

65/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ» на вул. Промисловій, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва для обслуговування нежитлових будівель (К-

33549). (Від 04.06.2018 № 08/231-1918/ПР). 

 

3.8. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території промрайону 

«Троєщина» на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва. (Від 

22.06.2018 № 08/231-2119/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В., Лесенко 

А.В.)  

 

3.9. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Національному транспортному університету на вул. Суворова, 1 у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування навчальних 

корпусів, допоміжних будівель і споруд університету (Д-7423). (Від 07.02.2018 

№ 08/231-446/ПР). 

 

3.10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Мусієнко Людмилі Михайлівні для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку із вбудованими закладами торгово-побутового обслуговування на вул. 

Радистів, 12 у Деснянському районі м. Києва (А-24627). (Від 02.04.2018 № 

08/231-1101/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Мусієнку Владиславу Олексійовичу для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку із вбудованими закладами торгово-побутового 

обслуговування на вул. Радистів, 10 у Деснянському районі м. Києва (А-24629). 

(Від 02.04.2018 № 08/231-1102/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Мусієнко Людмилі Михайлівні для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку із вбудованими закладами торгово-побутового обслуговування на вул. 

Радистів, 14 у Деснянському районі м. Києва (А-24626). (Від 02.04.2018 № 

08/231-1103/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Мусієнко Людмилі Михайлівні для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку із вбудованими закладами торгово-побутового обслуговування на вул. 

Радистів, 14 у Деснянському районі м. Києва (А-24622). (Від 02.04.2018 № 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8798
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10732
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10732
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10732
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10732
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9252
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9252
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9252
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9252
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9252
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9814
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9814
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9814
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9814
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9814
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9815
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9815
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9815
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9815
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9815
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9812
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9812
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9812
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9812
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08/231-1100/ПР). 

5) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Мусієнко Людмилі Михайлівні для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку із вбудованими закладами торгово-побутового обслуговування на вул. 

Радистів, 12 у Деснянському районі м. Києва (А-24628). (Від 02.04.2018 № 

08/231-1099/ПР). 

 

3.11. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

30.12.2011 № 82-6-00634, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПАРТНЕРЗ» (А-22612). (Від 28.03.2018 № 08/231-1031/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

06.12.2005 № 85-6-00235 (А-24791). (Від 06.06.2018 № 08/231-1955/ПР). 

 

3.12. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-

32275)/ (Від 24.01.2018 № 08/231-185/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32270). (Від 22.01.2018 № 08/231-

111/ПР).  

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32269). (Від 22.01.2018 № 08/231-

110/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32268).(Від 05.02.2018 № 08/231-

394/ПР). 

5) 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-32280). (Від 22.01.2018 № 08/231-

109/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 
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Івановичу на Дніпропетровському шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32262).(Від 31.01.2018 № 08/231-

324/ПР). 

7) 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-32263). (Від 30.01.2018 № 08/231-

287/ПР). 

8) 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-32261). (Від 24.01.2018 № 08/231-

184/ПР). 

9) 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-32265).(Від 24.01.2018 № 08/231-

179/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Столичному шосе у Голосіївському районі м. Києва для ведення 

особистого селянського господарства (К-32289). (Від 29.01.2018 № 08/231-

236/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на Столичному шосе у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32272). (Від 24.01.2018 № 08/231-

176/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення особистого селянського господарства (К-32282).(Від 22.01.2018 № 

08/231-112/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу в Оболонському районі м. Києва для ведення особистого селянського 

господарства (К-32291). (Від 09.01.2018 № 08/231-10/ПР). 

14) 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-32274). (Від 24.01.2018 № 08/231-

183/ПР). 

15) 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 
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ведення особистого селянського господарства (К-32288). (Від 24.01.2018 № 

08/231-180/ПР). 

16) 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-32278). (Від 22.01.2018 № 08/231-

108/ПР). 

17) 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-32276). (Від 22.01.2018 № 08/231-

113/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-

32281). (Від 22.01.2018 № 08/231-117/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-

32277). (Від 24.01.2018 № 08/231-187/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-

32279). (Від 01.02.2018 № 08/231-349/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для індивідуального дачного 

будівництва (К-32273). (Від 24.01.2018 № 08/231-186/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зяброву Євгенію 

Івановичу у Святошинському районі міста Києва для ведення особистого 

селянського господарства (К-32292). (Від 29.01.2018 № 08/231-234/ПР). 

23) 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-32286).(Від 09.01.2018 № 08/231-6/ПР). 

24) 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 ведення 

садівництва (К-32287). (Від 14.03.2018 № 08/231-892/ПР). 

25) 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-32271). (Від 11.01.2018 № 08/231-66/ПР). 
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26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу у пров. Панфіловців у Печерському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32283). (Від 30.01.2018 № 08/231-

281/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33208). (Від 17.04.2018 № 08/231-1276/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33207). (Від 17.04.2018 № 08/231-1274/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костенко 

Віталію Олександровичу на вул. 2-гій Лінії у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33525). (Від 02.05.2018 № 08/231-1459/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Братасюку 

Віталію Івановичу на вул. Правобережній у Печерському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30482). (Від 21.11.2017 № 08/231-2794/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суксову Борису 

Володимировичу на вул. Олександра Горовиця у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33206). (Від 12.04.2018 № 08/231-1218/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковриженку 

Андрію Віталійовичу на перетині вулиць Огарьова і вул. Миколи Краснова у 

Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31237). (Від 20.11.2017 № 08/231-

2778/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дем’яненку 

Андрію Дмитровичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33242). (Від 16.04.2018 № 08/231-1249/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заваді Віталію 

Володимировичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-33377). (Від 19.04.2018 № 08/231-1334/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дудник Яні 

Василівні на вул. Підбірній у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32480). 

(Від 19.04.2018 № 08/231-1330/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кононенку 

Олександру Юрійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33282). (Від 19.04.2018 № 08/231-1332/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гвяздовському 

Олегу Леонідовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33375). (Від 19.04.2018 № 08/231-1331/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гвяздовському 

Ігорю Леонідовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-33285). (Від 19.04.2018 № 08/231-1329/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ігнатенку 

Віталію Андрійовичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33632). (Від 24.04.2018 № 08/231-1388/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зорі Віктору 

Дмитровичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33638). (Від 24.04.2018 № 08/231-1389/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33205). (Від 17.04.2018 № 08/231-1273/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шеремету Юрію 

Миколайовичу на просп. Правди, 39, гараж 17 ряд 6 у гаражному 

автокооперативі «Вікторія» у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування гаража (К-30989). (Від 17.10.2017 № 08/231-2559/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Олександрі 

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

Шевченківському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража (К-
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29039). (Від 16.11.2017 № 08/231-2737/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Одноразу 

Олександру Васильовичу на вул. Комунальній, 52 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31250). (Від 20.11.2017 № 08/231-2779/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Богданову 

Дмитру Вячеславовичу на вул. Лазурній, 74 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33396). (Від 19.04.2018 № 08/231-1328/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Данішевському 

Миколі Миколайовичу на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33086). (Від 17.04.2018 № 08/231-1277/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лабуну 

Олександру Сергійовичу на вул. Свято-Георгіївській, 11 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-33469). (Від 05.04.2018 № 08/231-1166/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білоусу Олесю 

Петровичу на вул. Отто Шмідта, біля буд. № 12-б у Шевченківському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-27924). (Від 16.11.2017 № 

08/231-2736/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» на вул. Перспективній, 4 у Печерському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (К-31201). (Від 

20.11.2017 № 08/231-2781/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ» на о. Труханів у Дніпровському районі 

м. Києва для облаштування оздоровчо-спортивного центру відпочинку інвалідів 

війни, учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх родин (К-31282). (Від 

22.11.2017 № 08/231-2823/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС БУД-ПЛЮС» на вул. 

Центральній у Дарницькому районі м. Києва для створення озелененої 

території загального користування (благоустрій/обслуговування прибудинкової 
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території) (К-30887). (Від 20.11.2017 № 08/231-2780/ПР).  

 

3.13. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.01.2005 

№ 72-6-00245, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «АРГУМЕНТ 

ВВ» для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу 

на просп. Повітрофлотському, 11-13 у Солом’янському районі м. Києва. (Від 

14.09.2017 № 08/231-2132/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,5506 

га на перетині вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі 

м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Гуель Парк», № 394 від 31.03.2016 року, (Від 

27.02.2017 № 08/231-553/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.). 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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