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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 20.09.2018 

 

 

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 20.09.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 

2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва». (Від 06.02.2017 № 08/231-355/ПР). (Доп. 

Антонєнко Л.В., Гудзь А.А.). 

2) Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 21.02.2018 № 08/231-

658/ПР). (Друге читання). (Доп. Антонєнко Л.В., Гудзь А.А.). 

3) Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення 7 

комунальними дошкільними закладами та 5 комунальними шкільними 

закладами мешканців в районі вулиць Глушкова, Касіяна, Якубовського, 

Вільямса, Трутенко, Васильківська Голосіївського району м. Києва. (Від 

23.01.2018 № 08/231-159/ПР). (Доп. Сторощук С.В., Бобер Г.А.). 

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 
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2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» (Від 31.08.2018 

№ 08/231-2622/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

5) Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху 

транспортних засобів до 80 км/год в період з 01 квітня до 01 листопада. (Від 

24.05.2018 № 08/231-1798/ПР). (Доп. Симонов С.А.).                               

6) Про порушення перед Комітетом Верховної Ради України з питань 

науки і освіти клопотання про присудження щорічної Премії Верховної Ради 

України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів Старому Сергію 

Васильовичу. (Від 04.06.2018 № 08/231-1913/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

7) Про внесення змін до Положення про персональні стипендії 

Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 

207/7544. (Від 20.06.2018 № 08/231-2073/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

8) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Коляди Оксани Петрівни. 

(Від 05.06.2018 № 08/231-1948/ПР). (Доп. Кучерявий І.Т.). 

9) Про клопотання про присудження премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Хацевичу Ігорю Мирославовичу. (Від 15.06.2018 № 08/231-2059/ПР). (Доп. 

Прокопів В.В.). 

10) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1498/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

11) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1501/ПР). (Доп. Березніков О.І.).  

12) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1499/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

13) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1504/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

14) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1505/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

15) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1500/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

16)  Про перейменування площі у Подільському районі міста Києва. 

(Від 08.05.2018 № 08/231-1503/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

17) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 08.05.25018 № 08/231-1506/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

18) Про перейменування вулиці у Голосіївському та Печерському 

районах міста Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1507/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

19) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Княжий Затон, 14-в» у Дарницькому 

районі м. Києва. (Від 13.06.2018 № 08/231-2035/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

20) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Ахматова 39-б – Надія» у Дарницькому 

районі м. Києва. (Від 13.06.2018 № 08/231-2036/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 
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21) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Поліграфічний» у Деснянському районі міста 

Києва. (Від 13.06.2018 № 08/231-2037/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

22) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

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

м. Києва. (Від 13.06.2018 № 08/231-2038/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

23) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 

№ 839/7075 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» у Дніпровському районі                          

м. Києва». (Від 20.07.2018 № 08/231-2364/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

24) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Ващенка, 5» у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 18.07.2018 № 08/231-2304/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

25) Про розробку Міської комплексної цільової програми розвитку 

транспортного обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього 

руху в м. Києві на 2019 - 2024 роки. (Від 29.03.2018 № 08/231-1036/ПР). (Доп. 

Пабат О.В.). 

26) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

про надання дозволу на створення в м. Києві спеціальної гральної зони. (Від 

07.11.2017 № 08/231-2688/ПР). (Доп. Пабат О.В.). (Повторно). 

27) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо легалізації та регулювання азартних ігор. (Від 07.11.2017 № 08/231-

2689/ПР). (Доп. Пабат О.В.). (Повторно). 

28) Про забезпечення контролю за роботою басейних комплексів, 

розташованих у закладах освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. (Від 09.02.2018 № 08/231-517/ПР). (Доп. Пабат О.В.). (Повторно). 

29) Про викуп та прийняття до комунальної власності міста Києва 

програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка 

киянина». (Від 25.05.2018 № 08/231-1831/ПР). (Доп. Левін В.І.).  

30) Про організаційно-правові заходи, спрямовані на удосконалення та 

розвиток механізмів застосування іменної багатофункціональної електронної 

пластикової картки «Картка киянина». (Від 05.04.2018 № 08/231-1144/ПР). 

(Доп. Левін В.І.). 

31) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо реалізації окремих прав ветеранів війни. (Від 29.03.2018 № 

08/231-1035/ПР). (Доп. Сторожук В.П.). 

32) Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на 

2018-2020 роки. (Від 18.04.2018 № 08/231-1308/ПР). (Доп. Крикунов Ю.В.). 

33) Про першочергові заходи з принципового підвищення якості 

житлових послуг та дієвого механізму контролю та неухильному наданні цих 

послуг своєчасно та у повному обсязі. (Від 21.06.2018 № 08/231-2098/ПР). (Доп. 

Бондаренко В.Д.).  

34) Про деякі заходи з розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення водних об’єктів на території міста Києва. (Від 21.07.2017 № 

08/231-1681/ПР). (Доп. Сандалова Г.О.). 
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35)  Про деякі питання утримання зелених насаджень у місті Києві. (Від 

13.03.2018 № 08/231-825/ПР). (Доп. Гусовський С.М.). 

36) Про створення парку відпочинку «Осокорки» у Дарницькому 

районі міста Києва. (Від 17.07.2018 № 08/231-2266/ПР). (Доп. Гусовський 

С.М.). 

37) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій за 

адресою: вул. І. Миколайчука, 7-9 у Дніпровському районі м. Києва. (Від 

29.12.2017 № 08/231-3299/ПР). (Доп. Росляков  В.В., Странніков А.М.). 

38) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій 

вздовж будинків на вул. Арх. Ніколаєва №№ 11,13,15, вул. Оноре де Бальзака 

№№ 14, 16, 16А, 18, 20, 24, просп. Володимира Маяковського №№ 21В, 21Г у 

Деснянському районі м. Києва. (Від 26.02.2018 № 08/231-682/ПР). (Доп. 

Онуфрійчук В.М.). 

39) Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,1105 га 

(кадастровий номер 8000000000:88:055:0007), що розташована на перетині вул. 

Олеся Гончара та вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському районі        

м. Києва. (Від 26.02.2018 № 08/231-681/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

40) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 

34-36 у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.02.2018 № 08/231-670/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

41) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 

23 у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.02.2018 № 08/231-671/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

42) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 

29 у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.02.2018 № 08/231-672/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

43) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 

28-А у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.02.2018 № 08/231-673/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

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

Курчатова, 9/21 у Деснянському районі м. Києва. (Від 31.01.2018 № 08/231-

302/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

45) Про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті 

Лісовому, 25-А у Деснянському районі м. Києва. (Від 31.01.2018 № 08/231-

303/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

46) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на вул. 

Зодчих, 36-38 у Святошинському районі м. Києва. (Від 28.02.2018 № 08/231-

693/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

47) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на вул. 

Генерала Наумова, 31-33 у Святошинському районі м. Києва. (Від 28.02.2018 № 

08/231-694/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

48) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на вул. 

Рахманінова, 22 у Святошинському районі м. Києва. (Від 28.02.2018 № 08/231-

695/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

49) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 
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вул. Декабристів, 9а, просп. Миколи Бажана, 7д, 9д, 9ж, вул. Архітектора 

Вербицького, 28а, 28б у Дарницькому районі м. Києва. (Від 19.12.2017 № 

08/231-3216/ПР). (Доп. Баленко І.М.).  

50) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

вул. Вірменська, 1/9К, 3, просп. Миколи Бажана, 9з, у Дарницькому районі м. 

Києва. (Від 10.01.2018 № 08/231-33/ПР). (Доп. Баленко І.М.). 

51) Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків №4, 

№6, №8/11, №12, №16, №18 на Харківському шосе у Дніпровському районі 

міста Києва. (Від 30.11.2017 №08/231-2981/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). 

52) Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків №2/1, 

№4, №6, №8, №10 по бульвару Перова у Дніпровському районі м. Києва. (Від 

04.12.2017 № 08/231-3064/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). 

53) Про надання статусу скверу земельній ділянці вздовж проспекту 

Соборності у Дніпровському районі міста Києва. (Від 30.11.2017 № 08/231-

2983/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). 

54) Про надання статусу скверу земельним ділянкам вздовж проспекту 

Юрія Гагаріна (парна та непарна сторона) у Дніпровському районі м. Києва. 

(Від 30.11.2017 № 08/231-2982/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). 

55) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 

будинками 3А по вулиці Всеволода Нестайка та 5Б по вулиці Челябінській у 

Дніпровському районі м. Києва. (Від 22.12.2017 № 08/231-3255/ПР). (Доп. 

Петровець О.Ф.). 

56) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

будинку 24Г на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському 

районі м. Києва. (Від 22.12.2017 № 08/231-3256/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

57) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

будинку 5 по вулиці Всеволода Нестайка у Дніпровському районі м. Києва. (Від 

22.12.2017 № 08/231-3257/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

58) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці 

Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 14.02.2018 № 08/231-

555/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.). 

59) Про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті Петра 

Григоренка, 36, 38 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 22.01.2018 № 08/231-

130/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.). 

60) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

житлових будинків №№ 9в, 9г, 9д по проспекту Академіка Глушкова у 

Голосіївському районі м. Києва. (Від. 12.04.2018 №08/231-1201/ПР). (Доп. 

Іванченко В.А.). 

61) Про надання статусу парку земельним ділянкам, що розташовані 

між будинками №№1, 1А, 1Б на вул. Юрія Шумського і пляжною зоною озера 

Тельбін у Дніпровському районі м. Києва. (Від 16.02.2018 № 08/231-592/ПР). 

(Доп. Шульга Н.І., Странніков А.М., Росляков В.В.). 

62) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

проспекті Перемоги, № 73А у  Святошинському районі м. Києва. (Від 

05.03.2018 № 08/231-748/ПР). (Доп. Лобан Ю.М.). 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8707
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63) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що межує з вул. 

Кудряшова, 1, 3 та вул. Кучмин Яр, 15 у Солом’янському районі м. Києва. (Від 

16.02.2018 № 08/231-591/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

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

Перемоги, 133-135 у Святошинському районі м. Києва. (Від 31.01.2018 № 

08/231-301/ПР). (Доп. Чернецький О.С.). 

65) Про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті 

Відрадному, 16/50 у Солом’янському районі м. Києва. (Від 23.02.2018 № 

08/231-675/ПР). (Доп. Шкуро М.Ю.). 

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

№ 3/2225 «Про затвердження списку присяжних Деснянського районного суду 

міста Києва». (Від 24.07.2018 № 08/231-2370/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

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

№ 550/1554 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного 

суду міста Києва». (Від 15.08.2018 № 08/231-2544/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

68) Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року                       

№ 1051/1051. (Від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР). (Доп. Андрєєв А.С.). 

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

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

скликання». (Від 08.08.2018 № 08/231-2477/ПР). (Доп. Пишняк В.П.). 

70) Про особливості конкурсного надання в оренду майна 

територіальної громади міста Києва з метою розміщення приватних закладів 

освіти. (Від 05.04.2018 № 08/231-1154/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

 

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

1) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛЬНА НАЦІЯ», 

вул. Є. Харченка, 59). (Від 14.06.2018 № 08/231-2053/ПР). 

2) Про внесення змін до таблиці 2 додатку 2 до рішення Київської 

міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної 

власності територіальної громади міста Києва». (Від 04.07.2018 № 08/231-

2181/ПР). (Доп. Захарченко П.П.). 

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

2014 року № 293/293 «Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4». (Від 

23.04.2018 № 08/231-1374/ПР). (Доп. Симонов С.А.). 

4) Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної 

громади міста Чигирин Черкаської області. (Від 05.06.2018 № 08/231-1947/ПР). 

(Доп. Симонов С.А.). 

5) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10288
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10288
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10288
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7136
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7136
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7136
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10025
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10025
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10025
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10025
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7322
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7322
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вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. (Від 11.06.2018 № 08/231-

1990/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.).  

6) Про питання повернення частини нежитлових приміщень середньої 

загальноосвітньої школи №319 ім. Валерія Лобановського м. Києва. (Від 

10.04.2018 № 08/231-1184/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ліньовій Ларисі 

Степанівні, Савицькій Юлії Володимирівні, Білобровій Людмилі Олексіївні та 

Вороні Віталію Семеновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Каменярів, 34а у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9668). (Від 23.01.2018 № 08/231-142/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Поліщуку Петру 

Олексійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Весняній, 21-б у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9556). (Від 23.01.2018 № 08/231-143/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ярчуку 

Анатолію Андрійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Коцюбинського, 19 у Дарницькому 

районі м. Києва (П-9487). (Від 27.07.2017 № 08/231-1709/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ющенку 

Олександру Івановичу та Ющенку Андрію Олександровичу для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Шевченка, 140 у Солом’янському районі м. Києва (П-9704). (Від 25.01.2018 № 

08/231-210/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Мамонову 

Анатолію Михайловичу та Власенко Надії Михайлівні для будівництва і 

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

Джаліля, 26 у Подільському районі м. Києва (П-9645). (Від 10.01.2018 № 

08/231-63/ПР). 

6)  Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кузьмуку 

Олександру Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новомічуринській, 1б у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9753). (Від 30.01.2018 № 08/231-295/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Манчуляк Ларисі 

Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Хлібному, 6 у Дарницькому районі м. Києва (П-9658). 

(Від 26.03.2018 № 08/231-969/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Гуменюку 

Сергію Леонідовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 50 у Солом’янському 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7322
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7322
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9831
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9831
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9831
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8870
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8870
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8870
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8870
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8870
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8796
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8796
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8796
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8796
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8796
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9697
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9697
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9697
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9697
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8846
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районі м. Києва (П-9690). (Від 22.01.2018 № 08/231-127/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Дударю Василю 

Васильовичу та Буцу Сергію Віталійовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітчизняній, 7/29 у 

Подільському районі м. Києва (П-9616). (Від 06.09.2017 № 08/231-2003/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Войтенко Тетяні 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Підлипка, 16-з у Дарницькому районі м. Києва (П-

8750). (Від 11.05.2017 № 08/231-1223/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Пиндюрі 

Станіславу Григоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новомічуринській, 28 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9280). (Від 31.01.2018 № 08/231-331/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Різніченко 

Катерині Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 18-в у 

Дарницькому районі м. Києва (П-9291). (Від 01.08.2017 № 08/231-1761/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Халбаєвій Тетяні 

Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Заливній, 2 у Голосіївському районі м. 

Києва (П-9709). (Від 26.03.2018 № 08/231-971/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Грищенку Петру 

Семеновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вітавській, 2 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9475). (Від 04.09.2017 № 08/231-1964/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Король Любові 

Петрівні, Виноградовій Надії Сергіївні, Кириловій Тамарі Сергіївні та 

Усиченку Юрію Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гвардійській, 51 у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9748). (Від 31.01.2018 № 08/231-330/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Свертоці Віктору Андрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Деснянському районі м. Києва (А-18946). (Від 05.10.2017 № 08/231-2448/ПР). 

2) Про передачу громадянину Косулі Миколі Васильовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 1-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-19984). (Від 13.03.2018 № 08/231-859/ПР). 

3) Про передачу громадянці Рогалевській Мирославі Олегівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 77-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23278). (Від 11.12.2017 № 08/231-3134/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6957
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9055
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9055
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9055
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9055
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3411
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9698
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7787
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7787
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7787
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7787
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9054
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9054
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9054
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9054
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9054
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8595
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8595
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4) Про передачу громадянці Сідляренко Наталії Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 8-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23570). (Від 30.01.2018 № 08/231-289/ПР). 

5) Про передачу громадянину Чалову Ігорю Івановичу, члену 

садівничого товариства «Сонячний», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. 59-й Садовій, діл. 134 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23764). (Від 24.01.2018 № 08/231-171/ПР). 

6) Про передачу громадянці Букатовій Аріанні Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-н у 

Голосіївському районі м. Києва (А-20040). (Від 03.10.2017 № 08/231-2403/ПР). 

7) Про передачу громадянці Домбруговій Олені Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 107 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23613). (Від 11.10.2017 № 08/231-2524/ПР). 

8) Про передачу громадянці Івановій Вірі Степанівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 228 у Солом’янському районі м. Києва (А-23117). 

(Від 13.12.2017 № 08/231-3174/ПР). 

9) Про передачу громадянці Дмитренко Ганні Іванівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 224 у Солом’янському районі м. Києва (А-23252). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3201/ПР). 

10) Про передачу громадянці Голдицькій Ользі Григорівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 164 у Солом’янському районі м. Києва (А-23331). 

(Від 07.12.2017 № 08/231-3113/ПР). 

11) Про передачу громадянці Бурсі Леоніді Сидорівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 225 у Солом’янському районі м. Києва (А-23272). 

(Від 07.12.2017 № 08/231-3109/ПР). 

12) Про передачу громадянину Ковтуну Семену Якимовичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 223 у Солом’янському районі м. Києва (А-23273). 

(Від 27.11.2017 № 08/231-2890/ПР). 

13) Про передачу громадянці Тимофеєвій Зінаїді Омелянівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 165 у Солом’янському районі м. Києва (А-23187). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8133
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8133
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8133
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8133
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8453
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8453
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8453
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8453
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8453
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
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(Від 26.12.2017 № 08/231-3279/ПР). 

14) Про передачу громадянці Осиповій Людмилі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 31 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-23506).(Від 02.10.2017 № 08/231-2363/ПР). 

15) Про передачу громадянці Позняк Олені Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 5 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22413). (Від 03.10.2017 № 08/231-2407/ПР). 

16) Про передачу громадянину Черненку Костянтину Валерійовичу 

земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Садовій, 105, діл. 2а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23500). (Від 31.05.2018 № 08/231-1895/ПР). 

(Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

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

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельного центру із закладами громадського харчування на вул. Академіка 

Заболотного, 160-б у Голосіївському районі м. Києва (Є-1448). (Від 21.05.2018 

№ 08/231-1726/ПР). 

2) Про продаж права оренди земельної ділянки на земельних торгах 

(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування автосалону з 

автомагазином і кафе на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі 

м. Києва (Є-1469). (Від 01.02.2018 № 08/231-353/ПР). 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.11.2017 

№ 622/3629 «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

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

1483). (Від 20.02.2018 № 08/231-638/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1497). (Від 25.04.2018 № 08/231-

1406/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1496). (Від 25.04.2018 № 08/231-

1407/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, що підлягають продажу (Є-1502). (Від 30.05.2018 № 08/231-

1865/ПР). 

7) Про продаж земельної ділянки підприємству громадського 

харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ 

ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кав’ярні у пров. Євгена Гуцала, 5, літ. 

«Д» у Печерському районі м. Києва (Є-1479). (Від 09.01.2018 № 08/231-28/ПР). 

8) Про продаж права оренди на земельну ділянку на земельних торгах 

(аукціоні) для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8026
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8026
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8026
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8026
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9089
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9089
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9089
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9089
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9379
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автостоянки на вул. Лютневій у Голосіївському районі м. Києва (Є-1476). (Від 

20.02.2018 № 08/231-642/ПР). 

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

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

нежитлового будинку адміністративно-торговельного призначення на просп. 

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

№ 08/231-29/ПР). (Повторно). 

10) Про продаж земельної ділянки приватному підприємству 

«БОНВОЯЖ» для експлуатації та обслуговування котельні на вул. 

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

13.03.2018 № 08/231-841/ПР). (Повторно). 

11) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю фірмі «ПРЕСТО, ЛТД» для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі громадського призначення на вул. Волинській, 60 у 

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

(Повторно).  

 

3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Славія» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку на вул. Антоновича, 25 літ. «В» у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23782). (Від 27.11.2017 № 08/231-2895/ПР). 

2) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» договору оренди земельної ділянки для будівництва 

дільниці експлуатації колекторів глибокого закладання на просп. Академіка 

Палладіна, 46 у Святошинському районі м. Києва (А-24920). (Від 17.05.2018 № 

08/231-1662/ПР). 

3) Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування виробничого комбінату на вул. 

Пирогівський шлях, 34 у Голосіївському районі м. Києва (А-21326). (Від 

14.05.2018 № 08/231-1574/ПР). 

4) Про поновлення громадянину Новаку Сергію Івановичу договору 

оренди земельної ділянки від 13.04.2005 № 82-6-00286 для експлуатації та 

обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії Приймаченко 

(Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва (А-17592). (Від 28.11.2017 № 

08/231-2910/ПР). 

5) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» договору оренди земельної 

ділянки для організації благоустрою території з влаштуванням гостьової 

автостоянки на просп. Степана Бандери, 15-а в Оболонському районі м. Києва 

та внесення змін до нього (А-22961). (Від 23.02.2017 № 08/231-523/ПР).  

6) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» договору оренди земельної 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9576
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9576
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9576
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9576
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8291
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8291
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8291
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8291
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8291
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10335
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10335
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10335
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10335
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10335
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5780
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5780
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ділянки для організації благоустрою території з влаштуванням гостьової 

автостоянки на просп. Степана Бандери, 15-а в Оболонському районі м. Києва 

та внесення змін до нього (А-22958). (Від 23.02.2017 № 08/231-524/ПР). 

7) Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «АВІАКОМ» для експлуатації комплексу 

автосервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину супутніх товарів на 

Харківському шосе, 203 у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до 

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

8) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВКП «КОМУНШЛЯХБУД» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування бази дорожньої техніки у пров. 

Моторному, 18 у Голосіївському районі м. Києва (А-22396). (Від 26.09.2016 № 

08/231-3941/ПР). (Повторно). 

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма 

КОНТІНЕНТ» договору на право тимчасового довгострокового користування 

землею на умовах оренди для експлуатації та обслуговування павільйону на 

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

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

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

комерційно-промисловій фірмі «Корн ЛТД» договору на право тимчасового 

користування на умовах оренди для будівництва та експлуатації міського 

автомобільного ринку на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі 

м. Києва (А-21168). (Від 02.03.2016 № 08/231-1249/ПР). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» для експлуатації та 

обслуговування автозаправної станції на просп. Перемоги 133 у 

Святошинському районі м. Києва (Д-8083). (Від 26.03.2018 № 08/231-962/ПР). 

2) Про передачу МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«МРІЯ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину-

кафетерію на вул. Миропільській, 39-А у Дніпровському районі м. Києва (Д-

8031). (Від 18.06.2018 № 08/231-2061/ПР). 

3) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Сан Парк» для експлуатації та обслуговування складських та 

адміністративно-побутових будівель логістичного комплексу та 

обслуговуванню автобусів, легкових, вантажних та спеціалізованих автомобілів 

на вул. Сім’ї Хохлових, 11/2 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7656). (Від 

09.01.2018 № 08/231-27/ПР). (Друге читання). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування прибудови 

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

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

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5780
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5780
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5780
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2614
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2614
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2614
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2614
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2614
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1046
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2154
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8535
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8535
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8535
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8535
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10701
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10701
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10701
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10701
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
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(Повторно). 

5) Про передачу публічному акціонерному товариству «Концерн 

Галнафтогаз» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

транспортної інфраструктури на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському 

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

6) Про передачу публічному акціонерному товариству «Концерн 

Галнафтогаз» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

05.04.2018 № 08/231-1149/ПР). (Повторно).  

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕКСТИЛЬ» земельної ділянки для будівництва 

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

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

8) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд гаража на вул. Малинській, 20 у 

Святошинському районі м. Києва (А-24331). (Від 28.03.2018 № 08/231-989/ПР). 

(Повторно). 

9) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВТБ БАНК» земельних ділянок для експлуатації нежитлової будівлі офісу та її 

обслуговування та для організації під’їздів до офісу на бульв. Вацлава Гавела, 6 

корп. 3 літ. «У» у Солом’янському районі м. Києва (А-23098). (Від 14.11.2017 

№ 08/231-2727/ПР). (Повторно). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації виробничої будівлі на 

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

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

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА-ТУР» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування майнового комплексу - СТО з вбудованими офісними 

приміщеннями на вул. Перспективній, 9/11 у Печерському районі м. Києва (Д-

7523). (Від 21.11.2016 № 08/231-4670/ПР). (Повторно). 

12) Про передачу    товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія 

ЛТД» земельної ділянки для обслуговування  та експлуатації нежилого 

будинку-офісу  на вул. Петра Сагайдачного, 29 (літ. В) у Подільському районі 

м. Києва (Д-8014). (Від 11.09.2017 № 08/231-2071/ПР). (Повторно). 

13) Про надання територіальному медичному об’єднанню 

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд на вул. Кирилівській, 103а у Подільському 

районі м. Києва (Д-7719). (Від 20.02.2018 № 08/231-625/ПР). 

14) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

КИЇВСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 13061 земельних 

ділянок для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських, 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9745
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9745
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9745
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9745
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3997
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9363
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5952
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5952
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5952
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виробничих та допоміжних будівель і споруд та об’єкта транспортної 

інфраструктури (паркувальний майданчик) на вул. Васильківській, 24 у 

Голосіївському районі м. Києва (Д-7556). (Від 21.03.2017 № 08/231-761/ПР). 

15) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Зовнішні 

мережі-Київспецбуд» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд виробничої бази будівельно-монтажного 

управління № 6 на вул. Камишинській, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-

22211). (Від 01.03.2018 № 08/231-738/ПР). 

16) Про передачу земельної ділянки Релігійній громаді Української 

Православної Церкви Парафії на честь Святого Великомученика Пантелеймона 

для будівництва, експлуатації та обслуговування храму та допоміжних будівель 

і споруд на вул. Алма-Атинській, 107а у Дніпровському районі м. Києва (А-

23392). (Від 12.05.2017 № 08/231-1244/ПР). 

17) Про надання публічному акціонерному товариству «Українська 

залізниця» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд лікарні на вул. Сімферопольській, 8 у Дарницькому районі м. Києва (А-

22379). (Від 26.12.2017 № 08/231-3265/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДГРУПСЕРВІС» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і господарських 

споруд на вул. Волховській, 29/33 у Дніпровському районі м. Києва (А-24180). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3200/ПР). 

19) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» для експлуатації та 

обслуговування автозаправного комплексу на шосе Столичному, 96 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-21358). (Від 20.01.2016 № 08/231-456/ПР). 

20) Про передачу публічному акціонерному товариству «Проектно-

технологічний інститут «Київоргбуд» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-виробничої будівлі на просп. Відрадному, 103 

у Солом’янському районі м. Києва (Д-7756). (Від 31.01.2018 № 08/231-332/ПР). 

21) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Металіст» земельної ділянки для експлуатації 16-ти поверхового житлового 

будинку на вул. Металістів, 11-а у Солом’янському районі м. Києва (А-22888). 

(Від 06.06.2017 № 08/231-1425/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Голосіївській, 12 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24937). (Від 25.04.2018 № 08/231-1405/ПР). 

23) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 189 з 

поглибленим вивченням англійської та німецької мов Деснянського району 

міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Мілютенка, 5 у Деснянському районі м. Києва (А-24696). (Від 

28.02.2018 № 08/231-702/ПР). 

24) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5952
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8420
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8420
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8420
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8420
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10084
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9558
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9558
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закладу на вул. Лісківській, 4-а у Деснянському районі м. Києва (А-24790). (Від 

13.03.2018 № 08/231-823/ПР). 

25) Про надання школі І ступеня № 311 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Милославській, 27 у Деснянському районі м. Києва (А-24724). 

(Від 28.02.2018 № 08/231-699/ПР). 

26) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд спеціалізованої школи І-ІІ ступенів № 10 на 

вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7836). (Від 05.03.2018 

№ 08/231-757/ПР). 

27) Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ ЮРИДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО для обслуговування 

житлового будинку з нежитловими (вбудованими) приміщеннями-навчального 

корпусу на вул. Металістів, 17 у Солом’янському районі м. Києва (Д-7891). (Від 

01.03.2018 № 08/231-734/ПР). 

28) Про надання земельної ділянки Управлінню освіти та інноваційного 

розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для 

експлуатації та обслуговування будівель школи І-ІІІ ступенів № 5 на вул. 

Тимірязєвській, 36 у Печерському районі м. Києва (А-24640). (Від 13.03.2018 № 

08/231-833/ПР). 

29) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Теодора Драйзера, 40-б у Деснянському районі м. Києва (А-

24679). (Від 28.02.2018 № 08/231-696/ПР). 

30) Про надання спеціалізованій школі І ступеня № 322 з поглибленим 

вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на просп. 

Володимира Маяковського, 38-а у Деснянському районі м. Києва (А-23631). 

(Від 30.11.2017 № 08/231-3003/ПР). 

31) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Архітектора Вербицького, 24-б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-24457). (Від 28.02.2018 № 08/231-719/ПР). 

32) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Лісківській, 20-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24579). (Від 13.03.2018 № 08/231-818/ПР). 

33) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Бориса Житкова, 7-б у 

Шевченківському районі м. Києва (А-23620). (Від 07.12.2017 № 08/231-

3105/ПР). 

34) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4491
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9568
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9568
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9568
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9568
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9568
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9446
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9446
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9446
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9446
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9467
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9467
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9467
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9467
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9553
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9553
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9553
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9553
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4634
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9551
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9551
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навчального закладу на вул. Будищанській, 4-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24778). (Від 13.03.2018 № 08/231-816/ПР). 

35) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд середньої загальноосвітньої школи № 111 на 

вул. Здолбунівській, 7-б у Дарницькому районі м. Києва (Д-7737). (Від 

13.03.2018 № 08/231-826/ПР). 

36) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Володимира Маяковського, 7-в у Деснянському 

районі м. Києва (А-23586). (Від 28.02.2018 № 08/231-700/ПР). 

37) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Володимира Маяковського, 62-г у Деснянському 

районі м. Києва (А-23635). (Від 28.02.2018 № 08/231-701/ПР). 

38) 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, 

94/96 у Голосіївському районі м. Києва (А-24521). (Від 28.02.2018 № 08/231-

714/ПР). 

39) 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, 168 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24736). (Від 13.03.2018 № 08/231-849/ПР). 

40) 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, 150-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24711). (Від 13.03.2018 № 08/231-830/ПР). 

41) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Голосіївському районі м. Києва (А-24623). (Від 28.02.2018 № 08/231-709/ПР). 

 

3.6. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2008 

№ 884/884 (із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської міської 

ради  від 27.11.2009 № 782/2851) (А-25204). (Від 06.06.2018 № 08/231-1954/ПР). 

(Повторно). 

 

3.7. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ 

ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для будівництва, експлуатації і обслуговування 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9551
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9551
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9452
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9452
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9452
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9452
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9454
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9454
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9454
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9454
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9445
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9445
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9445
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9445
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9445
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9594
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9594
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9594
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9594
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
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житлового комплексу з паркінгом на вул. Кудряшова, 14-а у Солом’янському 

районі м. Києва (Д-7784). (Від 13.07.2017 № 08/231-1615/ПР). (Повторно). 

 

3.8. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Пономарьовій Валентині Іванівні на 

вул. Карла Маркса, 40-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31570). 

(Від 29.11.2017 № 08/231-2969/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ємельянову Миколі Олексійовичу 

на вул. Каменярів, 66-а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-26908). 

(Від 17.10.2016 № 08/231-4333/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сухоносову Олександру 

Григоровичу на вул. Луговій, 61б у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30025). (Від 02.10.2017 № 08/231-2370/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Сухоносовій Ользі Олександрівні на 

вул. Луговій, 61а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30024). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2371/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Луценко Юлії Вікторівні на вул. 

Лермонтова, 1-к у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-

31502).(Від 28.11.2017 № 08/231-2917/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Глигалу Валерію Миколайовичу на 

вул. Мічуріна, 34 у Печерському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31861). 

(Від 04.12.2017 № 08/231-3045/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Малишкіній Наталії Іванівні на вул. 

Трублаїні, 76 у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30061). 

(Від 02.10.2017 № 08/231-2376/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Снігір Анастасії Петрівні на вул. 

Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31565). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8479
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8479
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8479
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8479
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8479
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
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(Від 29.11.2017 № 08/231-2970/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Лавриненко Олені Едуардівні на вул. 

Садовій, 92, діл. 35 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 

садівництва (К-28066). (Від 14.12.2016 № 08/231-4952/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кондратенку Анатолію Леонідовичу 

на вул. Карла Маркса, 51а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30851). 

(Від 03.10.2017 № 08/231-2386/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Федосєєвій Вікторії Вікторівні, члену 

садівницького товариства «Хутір Редьки-1», на вул. Лісовій, 47 в 

Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-30378). (Від 

28.09.2017 № 08/231-2317/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Крилачу Олександру Івановичу на 

вул. Крилова, 87-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32120).  

(Від 26.12.2017 № 08/231-3281/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Іванині Юлії Віталіївні на вул. Карла 

Маркса, 94 а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-

31627).(Від 29.11.2017 № 08/231-2975/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Дмітрієвій Жанні Антонівні на вул. 

Шевченка, 83 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31545). 

(Від 29.11.2017 № 08/231-2976/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Саламасі Ользі Леонідівні, члену 

садівничого товариства «Зелений луг», на вул. Луговій, 9, діл. 10 у 

Дарницькому районі м. Києва для колективного садівництва (К-31310). (Від 

26.12.2017 № 08/231-3283/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Міщенку Сергію Леонідовичу на 

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

садівництва (К-26519). (Від 28.07.2016 № 08/231-3256/ПР). (Повторно). 

 

3.9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ТОВАРИСТВО СПІВВЛАСНИКІВ «БІЛИЧІ» на вул. Академіка Єфремова, 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8500
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8723
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8723
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8723
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8723
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8723
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3743
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
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25-а у Святошинському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування 

напівпідземних гаражів для зберігання особистих транспортних засобів 

громадян (К-31357). (Від 18.10.2017 № 08/231-2582/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Укртелеком» на вул. Івана Сірка, 2 у Голосіївському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації існуючих будівель та споруд зв’язку (К-28053). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3192/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» на вул. Академіка 

Бутлерова, 2 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель і споруд виробничого призначення (К-

30794). (Від 10.01.2018 № 08/231-43/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському міському клінічному госпіталю 

ветеранів війни на вул. Федора Максименка, 26 в Оболонському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування Київського міського клінічного 

госпіталю ветеранів війни (К-33912). (Від 23.05.2018 № 08/231-1786/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська Фортеця» на вул. Голосіївській, 13 у Голосіївському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та нежитлових приміщень (К-32974). (Від 15.05.2018 № 

08/231-1592/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» 

на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування нежитлового будинку-цеху № 4 (К-31806). (Від 05.12.2017 № 

08/231-3073/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Вишняківській, 8-а у 

Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-30687). (Від 06.09.2017 № 

08/231-2018/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва між житловими будинками 

на вул. Вифлеємській, 16 та Тампере, 15 у Дніпровському районі м. Києва для 

утримання скверу (К-29802). (Від 03.08.2017 № 08/231-1794/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на перетині вул. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8151
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10443
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10443
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10443
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10443
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10443
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10265
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7752
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7752
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7752
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Привокзальної та Харківського шосе у Дарницькому районі м. Києва для 

облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-

30902). (Від 13.09.2017 № 08/231-2108/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на просп. Володимира 

Маяковського, 21г у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території 

скверу (К-30352). (Від 22.08.2017 № 08/231-1894/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Плеханова у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-29798). (Від 

01.08.2017 № 08/231-1756/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Печерського району м. Києва на вул. Лаврській, вул. 

Заперечній, пров. Заперечному у Печерському районі м. Києва для утримання 

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Дніпрові кручі» 

(Печерський ландшафтний парк) (К-31107). (Від 26.09.2017 № 08/231-2258/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Святошинського району м. Києва біля будинку № 18 на вул. 

Академіка Єфремова у Святошинському районі м. Києва для утримання і 

благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території 

скверу (К-30804). (Від 07.09.2017 № 08/231-2034/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Печерського району м. Києва на вул. Тимірязевській, 66 у 

Печерському районі м. Києва для утримання об’єкта благоустрою зеленого 

господарства (К-32014). (Від 04.12.2017 № 08/231-3042/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від площі Перемоги до 

Повітрофлотського проспекту для утримання та обслуговування бульвару (К-

30042). (Від 01.08.2017 № 08/231-1750/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на розі вул. Ружинської 

та Тешебаєва у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

обслуговування скверу (К-30290). (Від 07.08.2017 № 08/231-1811/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на транспортній розв’язці 

вздовж просп. Броварського та просп. Визволителів (парк «Перемога») для 
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утримання скверу (К-30742). (Від 28.08.2017 № 08/231-1916/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва вздовж будинків 3, 3-а, 3-б, 

9-б, 9-г на вул. Петра Вершигори, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4-б на просп. Ватутіна, 12 на 

вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва для утримання парку (К-

30735). (Від 28.08.2017 № 08/231-1917/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул. Олеся Гончара, 5-

7 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу 

(К-30287). (Від 07.08.2017 № 08/231-1810/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Печерського району м. Києва на вул. Липській у 

Печерському районі м. Києва для утримання об’єкта благоустрою зеленого 

господарства (К-30464). (Від 06.09.2017 № 08/231-2010/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Братиславській, 38 у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування території скверу (К-30353). (Від 

22.08.2017 № 08/231-1891/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Вишняківській, 5, 5-а, 

5-б у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-30689). (Від 06.09.2017 № 

08/231-2019/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Євгенія Харченка, 41 у 

Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-30691). (Від 06.09.2017 № 

08/231-2009/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва в межах вул. Кобзарська та 

вул. Сошенка у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень та благоустрою парку «Кинь-Грусть» (К-30467). (Від 06.09.2017 № 

08/231-2007/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 67-69 

в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених територій 
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загального користування (скверу) (К-30595). (Від 21.08.2017 № 08/231-

1870/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі 

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

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

Шевченківському районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель 

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

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ВОЗНЕСІННЯ 

ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 

ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА на просп. 40-річчя Жовтня, 54 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва культової споруди та недільної 

школи (К-25625). (Від 10.05.2016 № 08/231-2078/ПР). (Повторно). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки науково-виробничій фірмі «Хельга» на вул. 

Володимира Сосюри, 3 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

підприємства торгівлі (К-30811). (Від  10.01.2018 № 08/231-35/ПР). (Повторно). 

 

3.10 . Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Національному транспортному університету на вул. Михайла Бойчука, 

39 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

гуртожитку університету (Д-8210). (Від 07.02.2018 № 08/231-445/ПР). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-господарських будівель та споруд військового містечка № 50 

на вул. Михайла Грушевського, 30 у Печерському районі м. Києва (Д-7740). 

(Від 31.05.2018 № 08/231-1908/ПР). 

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управлінню адміністративними будинками Управління справами 

Апарату Верховної Ради України для експлуатації та обслуговування бази 

відпочинку на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва (Д-

7632). (Від 28.03.2018 № 08/231-1029/ПР). (Повторно). 

 

3.11 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 
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Олексіївні на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31555). (Від 29.11.2017 № 08/231-2964/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 

Олексійовичу на вул. Пирогівський шлях у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33580). (Від 15.05.2018 № 08/231-1603/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. 15-тій Садовій (біля земельної ділянки під номером 5) 

в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-31530). (Від 

28.11.2017 № 08/231-2930/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. 10-та Садова (біля земельної ділянки під номером 42) 

в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-31533). (Від 

29.11.2017 № 08/231-2959/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. 13-та Садова (біля земельної ділянки під номером 15) 

в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-31531). (Від 

29.11.2017 № 08/231-2958/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Макаренко Ірині 

Анатоліївні в межах мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31590). (Від 11.01.2018 № 08/231-71/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Беспалову 

Олександру Олександровичу на вул. Стадіонній, 5а у Солом’янському районі м. 

Києва для обслуговування індивідуального гаража (К-32330). (Від 14.03.2018 № 

08/231-893/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Поповичу 

Андрію Сергійовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Києві (К-30873). (Від 11.12.2017 № 

08/231-3142/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Веремієнку 

Володимиру Валентиновичу на острові Водників у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-33466). (Від 15.05.2018 № 

08/231-1605/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковальчуку 
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Леоніду Івановичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32042). (Від 07.12.2017 № 08/231-3098/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Талану Сергію 

Івановичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32009). 

(Від 07.12.2017 № 08/231-3097/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку 

Василю Васильовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31970). (Від 07.12.2017 № 08/231-3099/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савостіну 

Олександру Оолександровичу на вул. Михайла Романова у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31438). (Від 27.11.2017 № 08/231-2896/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Куткову 

Олександру Олександровичу на вул. Січневій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33494). (Від 15.05.2018 № 08/231-1604/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Тереховій Євгенії 

Олександрівні на вул. Цимбалів Яр у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32528). (Від 05.02.2018 № 08/231-388/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кашуку Сергію 

В’ячеславовичу на вул. Деснянській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32180). (Від 11.12.2017 № 08/231-3150/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на перехресті вул. Лисогірської та Лисогірського узвозу у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31552). (Від 29.11.2017 № 08/231-

2957/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хорватову 

Сергію Миколайовичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33673). (Від 15.05.2018 № 08/231-1600/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сорочинському 

Ярославу Вікторовичу на вул. Осінній у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31351). (Від 28.11.2017 № 08/231-2934/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Калиті Людмилі 

Станіславівні на вул. Кінцевій у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31492). (Від 29.11.2017 № 08/231-2952/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гузієвій Алісі 

Ігорівні на території Солом’янського району м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31425). 

(Від 27.11.2017 № 08/231-2899/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. Канівській у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (К-31663). (Від 30.11.2017 № 08/231-3006/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на Лисогірському узвозу у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31554). (Від 29.11.2017 № 08/231-2955/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чорному 

Віталію Васильовичу на вул. Краснова, 66 у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31549). (Від 29.11.2017 № 08/231-2956/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Атаманчуку-

Ангелу Оресту Валерійовичу у пров. Садовому, 4 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31493). (Від 28.11.2017 № 08/231-2936/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Чабан Тетяні 

Леонідівні на проспекті «Правди», 2 у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації нежитлового будинку-кафе-магазину (К-31427). 

(Від 11.12.2017 № 08/231-3149/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бойко Катерині 

Василівні на вул. Дамбовій, 2, 8-а у Дніпровському районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-31444). (Від 11.12.2017 № 08/231-3140/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федоренку 
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Олександру Олександровичу на вул. Михайла Котельникова, 40 у 

Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31856). (Від 07.12.2017 № 08/231-

3095/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Федоренко Яні 

Ігорівні на вул. Михайла Котельникова, 40 у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31353). (Від 27.11.2017 № 08/231-2898/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на вул. Лисогірській, 29а у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31561). (Від 29.11.2017 № 08/231-2960/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лозинській 

Наталії Олексіївні у пров. Залежному, 19 у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення особистого селянського господарства (К-31960). (Від 11.12.2017 № 

08/231-3147/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подпалову 

Олегу Анатолійовичу на вул. Лазурній, 1-а у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32054). (Від 11.12.2017 № 08/231-3145/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Читанову 

Анатолію Олександровичу на вул. Пирогівський шлях, 128 у Голосіївському 

районі м. Києва для ведення садівництва (К-31898). (Від 11.12.2017 № 08/231-

3144/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соболю Антону 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31969). (Від 11.12.2017 № 08/231-3148/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Городинському 

Борису Володимировичу в межах м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32115). (Від 13.12.2017 № 

08/231-3168/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Федевич Ользі 

Олегівні на вул. Іжевській у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31897). 

(Від 11.12.2017 № 08/231-3139/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Клігунову 

Тарасу Олександровичу на вул. Крайній у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-31632). (Від 11.12.2017 № 08/231-3141/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Арнаут Ользі 

Олександрівні у 1-му пров. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33646). (Від 15.05.2018 № 08/231-1599/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стеценко Ганні 

Василівні на вул. Кіровоградській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31367). (Від 27.11.2017 № 08/231-2897/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на вул. Лисогірській, 29а у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31559). (Від 29.11.2017 № 08/231-2962/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Квачу Олегу 

Івановичу на вул. Бродівській, 68-г у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31759). (Від 29.11.2017 № 08/231-2965/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горілому 

Максиму Вікторовичу на вул. Жулянській, 1б у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31525). (Від 29.11.2017 № 08/231-2950/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щирань Лілії 

Вікторівні в урочище Городище у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31524). (Від 29.11.2017 № 08/231-2951/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Деревянко 

Валентині Григорівні на вул. Медовій у Солом’янському районі м. Києва для 

ведення особистого селянського господарства (К-31859). (Від 13.12.2017 № 

08/231-3167/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коваль Наталії 

Василівні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-31842). (Від 11.12.2017 № 08/231-3143/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Камінському 

Дмитру Федоровичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 
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районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31521). (Від 21.12.2017 № 08/231-3246/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Реп’ях Ілоні 

Леонідівні на вул. Євгена Маланюка, 96-б у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31539). (Від 10.01.2018 № 08/231-55/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філонюку 

Вадиму Володимировичу на вул. Попельнянській у Солом’янському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-32058). (Від 11.01.2018 № 

08/231-73/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дорохову 

Василю Михайловичу в межах м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31579). (Від 04.12.2017 № 

08/231-3044/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюченку 

Олександру Віталійовичу на вул. Отто Шмідта (між № 8в та № 2о) у 

Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32157). (Від 04.12.2017 № 08/231-

3058/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. 7-мій Садовій (біля земельної ділянки під номером 4) 

в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-31534). (Від 

04.12.2017 № 08/231-3048/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чмілю Євгену  

Юрійовичу на вул. Лютневій, 58с у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31934). (Від 04.12.2017 № 08/231-3054/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабушкіній 

Катерині Семенівні у пров. Панфіловців, 3у Печерському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-31513). (Від 04.12.2017 № 08/231-3059/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. 6-тій Садовій (біля земельної ділянки під номером 4) в 

Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-31535). (Від 

04.12.2017 № 08/231-3036/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку 

Денису Аркадійовичу в межах мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі 
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м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31544). (Від 04.12.2017 № 08/231-3041/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку Івану 

Яковичу на вул. Колосковій у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31909). 

(Від 26.12.2017 № 08/231-3292/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на вул. Лисогірській, 29а у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31558). (Від 05.12.2017 № 08/231-3072/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Анастасії 

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

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

29040). (Від 26.12.2017 № 08/231-3289/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані 

В’ячеславівні у пров. Приладному у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31853). (Від 04.12.2018 № 08/231-3049/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Костюченко Марії 

Себостяні Сергіївні на вул. Отто Шмідта (між № 2о та 2л) у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-32249). (Від 09.01.2018 № 08/231-9/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Антонову Юрію 

Івановичу на вул. Лютневій, 58с у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31932). (Від 04.12.2017 № 08/231-3056/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гришко Юлії 

Ігорівні на вул. Деснянській у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32175). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-51/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Осипенку Юрію 

Володимировичу на вул. Лютневій, 58с у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31935). (Від 04.12.2017 № 08/231-3057/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горчинській 

Олександрі Михайлівні у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
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дачного будинку (К-32063). (Від 10.01.2018 № 08/231-48/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філонюку 

Вадиму Володимировичу у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

дачного будинку (К-32061). (Від 10.01.2018 № 08/231-49/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подольському 

Вадиму Олеговичу біля вул. Коцюбинського у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31725). (Від 04.12.2017 № 08/231-3039/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Жуку Федору 

Сергійовичу у пров. Крайньому, 22 у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31639). (Від 04.12.2017 № 08/231-3035/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філіпову 

Вячеславу Васильовичу у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32170). (Від 09.01.2018 № 08/231-11/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «РІТЕЙЛ КИЇВ» на вул. 

Богатирській, 32 (літера О) в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування громадського центру з закладами торгівлі (К-31880). (Від 

04.12.2017 № 08/231-3055/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки БЛАГОДІЙНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАТРІОТИЧНОЇ МОЛОДІ «КУПОЛ» 

на вул. Лісозахисній, 17 в Оболонському районі м. Києва для облаштування 

оздоровчо-спортивного реабілітаційного центру інвалідів війни, учасників 

бойових дій, учасників АТО та членів їх родин (К-31876). (Від 04.12.2017 № 

08/231-3040/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «лайфселл» на перетині вулиці Міської та Гостомельського 

шосе в Оболонському районі м. Києва для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій (К-31847). (Від 05.12.2017 № 08/231-3071/ПР).  

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зоріну Кирилу 

Валерійовичу у пров. Садовому, 4 у Соломʼянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31541). (Від 17.10.2017 № 08/231-2553/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лазарчуку 
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Леоніду Олександровичу на вул. Колосковій, 1а-3а у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31848). (Від 28.03.2018 № 08/231-1003/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

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

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31220). (Від 03.10.2017 № 08/231-2396/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Станкевичу 

Володимиру Вікторовичу на вул. Садовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29974). (Від 28.03.2018 № 08/231-993/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вульчину 

Віталію Степановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28649). (Від 28.03.2018 № 08/231-1002/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Релігійному управлінню 

Екзархії Української Греко-Католицької Церкви на вул. Академіка Заболотного 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування храму св. Юрія Побідоносця та господарських споруд (К-

31332). (Від 13.12.2017 № 08/231-3163/ПР). 

 

3.12 Про відмову у передачі у власність земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Шабаліній Оксані Юріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-д у Дарницькому районі 

м. Києва (А-22854). (Від 04.12.2017 № 08/231-3061/ПР). 

2) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Зубар Ользі Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-ж у Дарницькому районі 

м. Києва (А-22856). (Від 05.12.2017 № 08/231-3070/ПР). 

 

3.13 Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову кооперативу автостоянок «Райдуга» в поновленні 

договору оренди земельних ділянок для розміщення, експлуатації та 

обслуговування тимчасової автостоянки на просп. Генерала Ватутіна, 22-24 у 

Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості продажу права оренди на них на земельних торгах 

(А-20801). (Від 15.02.2016 № 08/231-895/ПР). 
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3.14 Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 5270 

кв. м на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва, укладеного 19 

березня 2007 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Градобуд», 

зареєстрованого 26 квітня 2007 року №82-6-00416 (зі змінами). (Від 14.06.2018 

№ 08/231-2054/ПР). (Доп. Міщенко О.Г.). 

 

4. Різне. 

 

1) Інформація щодо належного реагування працівників Національної 

поліції на повідомлення про вчинення правопорушень відносно членів 

територіальної громади, які відстоюють гарантовані Конституцією та законами 

України права, в тому числі, на безпечне для життя та здоров’я природне 

середовище (стаття 50 Конституції України), а також щодо стану досудового 

розслідування у цих справах та вчинених заходів щодо попередження 

правопорушень, які відбуваються у зв’язку з забудовою південних Осокорків на 

земельних ділянках, прилеглих до озера Небреж. (Доп. Крищенко А.Є.). 

 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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