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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

IX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання IX сесії                               

Київської міської ради                                          

VІІІ скликання 19 грудня 2019 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання IX сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 19 грудня 2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних 

масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, 

видовищного та іншого характеру в місті Києві. (Від 23.05.2019 № 08/231-

1892/ПР). (Доп. Поворозник М.Ю., Загуменний Д.М., Воронін К.К., Бродський 

О.Я.). 

2) Про деякі питання управління підприємствами, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 17.07.2019 № 

08/231-2491/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 

3) Про надання місцевої гарантії. (Від 09.12.2019 № 08/231-3731/ПР). 

(Доп. Репік В.М.). 

4) Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 29.11.2019 № 08/231-

3643/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16613


2 

 

5) Про схвалення основних напрямів смарт-спеціалізації міста Києва. 

(Від 01.11.2019 № 08/231-3277/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

6) Про затвердження списку стипендіатів на отримання персональної 

стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста 

Києва. (Від 03.09.2019 № 08/231-2687/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

7) Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 646 Шевченківського району м. Києва». (Від 13.09.2019 № 

08/231-2780/ПР). (Доп. Гаряга О.О.). 

8) Про внесення змін до міської цільової програми «Нагороди» на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 

2016 року № 793/1797. (Від 17.05.2019 № 08/231-1876/ПР). (Доп. Загуменний 

Д.М.). (Повторно). 

9) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Уманського 

Володимира Васильовича. (Від 03.07.2019 № 08/231-2353/ПР). (Доп. Приходько 

В.Р.). 

10) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Журавльової Валентини 

Миколаївни. (Від 18.07.2019 № 08/231-2500/ПР). (Доп. Кучерявий І.Т.). 

11) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 червня 

2018 року № 979/5043 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської 

міської ради». (Від 24.10.2019 № 08/231-3167/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). 

12) Про затвердження списку присяжних Подільського районного суду 

міста Києва. (Від 06.12.2019 № 08/231-3729/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

13) Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного 

суду міста Києва. (Від 06.12.2019 № 08/231-3728/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).  

14) Про внесення змін до Концепції збереження зелених зон у місті 

Києві. (Від 19.11.2019 № 08/231-3423/ПР). (Доп. Яловий К.В.). 

15) Про оголошення двох дерев дуба черешчатого, які розташовані біля 

житлового будинку на провулку Золочівському, 4, об’єктами природно-

заповідного фонду місцевого значення у м. Києві. (Від 02.09.2019 № 08/231-

2686/ПР). (Доп. Дідовець Ю.В.). 

16) Про питання, пов’язані з реалізацією територіальною громадою 

міста Києва права власності у багатоквартирному будинку. (Від 04.06.2019 № 

08/231-1954/ПР). (Доп. Дегтярьова Л.В., Костюшко О.П.). 

17) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Княжий Затон, 12» у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 11.11.2019 № 08/231-3291/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

18) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Здолбунівська, 5» у Дарницькому 

районі міста Києва. (Від 11.11.2019 № 08/231-3292/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

19) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Проспект Соборності 6» у Дніпровському 

районі міста Києва. (Від 11.11.2019 № 08/231-3293/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 
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20) Про присвоєння назви парку у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 17.09.2019 № 08/231-2783/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

21) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 22.05.2019 № 08/231-1889/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

22) Про перейменування вулиці у Подільському районі міста Києва. 

(Від 22.05.2019 № 08/231-1890/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

23) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 10.05.2019 № 08/231-1786/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

24) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 22.05.2019 № 08/231-1888/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

25) Про звернення Київської міської ради до Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України щодо будівництва 

закладу освіти на земельній ділянці за адресою вул. Симоненка, 3 у 

Голосіївському районі міста Києва та внесення змін до статті 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності». (Від 12.07.2019 № 08/231-

2419/ПР). (Доп. Прокопів В.В.).  

26) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України та 

Президента України щодо необхідності державного визнання і підтримки 

Пласту - Національної скаутської організації України (Від 11.10.2019 № 08/231- 

3081/ПР). (Доп. Сторожук В.П.) 

27) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до законодавчих актів України з метою обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у багатоквартирних будинках. (Від 26.06.2019 № 08/231-2343/ПР). 

(Доп. Мірошниченко І.М.). 

28) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 

листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми 

створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 14.02.2019 

№ 08/231-752/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Зайченко Т.В.). 

29) Про затвердження детального плану території в районі вулиць 

Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та 

бульвару Дружби Народів у Печерському районі м. Києва. (Від 16.07.2019 № 

08/231-2482/ПР).(Доп. Свистунов О.В., Македон В.). 

 

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

 

1) Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт». (Від 

04.04.2019 № 08/231-1391/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О., Науменко Д.В.). 

2) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг на вулицях Урлівській, Єлизавети Чавдар, Григорія 

Ващенка та Софії Русової у Дарницькому районі. (Від 26.06.2019 № 08/231-

2345/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15798
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15303
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3) Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної 

громади селища міського типу Чернівці Чернівецького району Вінницької 

області. (Від 09.08.2019 № 08/231-2515/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

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

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

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

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

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

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

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

громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 у Голосіївському 

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

7) Про відмову у наданні згоди на реалізацію майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 26.11.2019 № 08/231-

3577/ПР). (Доп. Снопков С.П.). 

8) Про надання Київському геріатричному пансіонату згоди на 

списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. (Від 30.07.2019 № 08/231-2509/ПР).  

9) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (ТОВ «КиївМілГруп», вул. Петра Запорожця, 26 (харчовий блок), літ. Р, 

Дніпровський район). (Від 27.06.2019 № 08/231-2347/ПР). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Корогоді Вадиму 

Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Цимбалів Яр, 12-б у Голосіївському районі м. Києва 

(П-9167). (Від 18.09.2018 № 08/231-2939/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Корогоді Ірині 

Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Цимбалів Яр, 12-а у Голосіївському районі м. Києва 

(П-9169). (Від 30.08.2018 № 08/231-2608/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ніколайчуку 

Івану Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 63 в 

Оболонському районі м. Києва (П-9877). (Від 19.11.2018 № 08/231-4171/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Попович Тетяні 

Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Залежному, 25-г у Голосіївському районі м. Києва (П-

9811). (Від 24.07.2018 № 08/231-2389/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11203
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11014
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11014
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11014
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11014
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5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Лук’яновій 

Валентині В’ячеславівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 25д у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9810). (Від 24.07.2018 № 08/231-2393/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Піпіч Юлії 

Миколаївні та Кантур Тетяні Тимофіївні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гомельській, 41 у 

Подільському районі міста Києва (П-9901). (Від 17.01.2019 № 08/231-338/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Тарасюку 

Віктору Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 9-а у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9891). (Від 08.01.2019 № 08/231-20/ПР). 

8) Про приватизацію громадянкою Пилипчук Ольгою Вікторівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Совській, 15 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9700). (Від 08.01.2019 № 08/231-16/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянами Кузьменко 

Євгенією Ігорівною, Кузьменко Наталією Миколаївною, Сливою Наталією 

Олександрівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бакинській, 33/2 у Шевченківському 

районі міста Києва (П-9635). (Від 11.02.2019 № 08/231-738/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Котигорошку 

Роману Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 62 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9868). (Від 26.12.2018 № 08/231-4325/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Терещенку 

Миколі Васильовичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 91 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9893). (Від 26.12.2018 № 08/231-4326/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Бойком Ігорем 

Петровичем для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Боричів Тік, 22 у Подільському районі міста Києва (513427474). 

(Від 14.11.2019 № 08/231-3305/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Василяку Олександру Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка, 

32-б в Оболонському районі м. Києва (А-22508). (Від 11.04.2018 № 08/231-

1189/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу громадянці Латишевій Ніні Семенівні у приватну 

власність земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 35 у Дарницькому 

районі міста Києва (А-8348). (Від 15.04.2019 № 08/231-1490/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14599
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3) Про передачу громадянину Валуйському Станіславу Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Московському, 18а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-24569). (Від 07.02.2019 № 08/231-

725/ПР). 

4) Про передачу громадянину Фомічеву Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для індивідуального садівництва на вул. 

Конча-Озерній, 10-в дачний кооператив «Конча-Заспа» у Голосіївському районі 

міста Києва (А-25316). (Від 14.03.2019 № 08/231-1253/ПР). (Повторно). 

5) Про передачу громадянці Романенко Марії Богданівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

міста Києва (А-24594). (Від 21.02.2019 № 08/231-915/ПР). (Повторно). 

6) Про передачу громадянину Кушніренку Антону Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24062). (Від 17.05.2018 № 08/231-1681/ПР). 

(Повторно). 

7) Про передачу громадянину Марченку Богдану Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24061). (Від 16.05.2018 № 08/231-1626/ПР). 

(Повторно). 

8) Про передачу громадянину Ковтуну Олександру Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Удовиченка, 7-а у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24595). (Від 14.02.2019 № 08/231-

760/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу громадянці Воловик Наталії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Андрія Сови, 6 у Деснянському районі 

міста Києва (А-26292). (Від 12.03.2019 № 08/231-1174/ПР). (Повторно). 

10) Про передачу громадянці Зеленій Євгенії Олександрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Даля, 3-а у Деснянському 

районі міста Києва (А-26293). (Від 12.03.2019 № 08/231-1173/ПР). (Повторно). 

11) Про передачу громадянину Корецькому Ігорю Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Осецького, 22 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24560). (Від 14.02.2019 № 08/231-

761/ПР). (Повторно). 

12) Про передачу громадянину Чиківчуку Леоніду Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Левитського, 13 у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8334
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10895
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Голосіївському районі міста Києва (А-24652). (Від 21.02.2019 № 08/231-

913/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу громадянину Кальку Олексію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 2-га 

Лінія, 64-в у Голосіївському районі міста Києва (А-26545). (Від 22.03.2019 № 

08/231-1309/ПР). (Повторно). 

 

3.3. Продаж: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Уманській, 47-б у 

Солом’янському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «ТРІНІТІ-БС» для експлуатації та обслуговування 

будівлі спортивно-оздоровчого призначення (364982343). (Від 03.09.2019 № 

08/231-2688/ПР). 

 

3.4. Надання/передача: 

 

1) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на просп. Петра 

Григоренка, 21-а у Дарницькому районі м. Києва (А-25516). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2798/ПР). 

2) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця 

Деснянського району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. Олександра 

Сабурова, 19-б у Деснянському районі м. Києва (А-25207). (Від 19.07.2018 № 

08/231-2336/ПР). 

3) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Алішера Навої, 78-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25390). (Від 29.08.2018 № 08/231-2584/ПР). 

4) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

навчального закладу на вул. Олександра Сабурова, 14 у Деснянському районі м. 

Києва (А-25206). (Від 29.08.2018 № 08/231-2587/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Юрія Гагаріна, 9-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25394). (Від 29.08.2018 № 08/231-2581/ПР). 

6) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Флоренції, 7 у Дніпровському районі м. Києва (А-25074). 

(Від 02.10.2018 № 08/231-3209/ПР). 

7) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10963
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11186
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11186
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11186
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11186
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11189
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11189
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11189
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11189
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11183
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10964
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навчального закладу на просп. Володимира Маяковського, 52-а у Деснянському 

районі м. Києва (А-23615). (Від 19.07.2018 № 08/231-2337/ПР). 

8) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Генерала Жмаченка, 10 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25524). (Від 10.09.2018 № 08/231-2765/ПР). 

9) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Міста Шалетт, 1-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25527). (Від 10.09.2018 № 08/231-2762/ПР). 

10) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. Степана 

Олійника, 6 у Дарницькому районі м. Києва (А-25515). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2796/ПР).                     

11) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 9 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25073). (Від 10.09.2018 № 08/231-2763/ПР). 

12) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Пожарського, 4-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25522). (Від 10.09.2018 № 08/231-2766/ПР). 

13) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Червонопільській, 19 у 

Подільському районі м. Києва (А-25232). (Від 19.07.2018 № 08/231-2334/ПР). 

14) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 17-б у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25153). (Від 19.07.2018 № 08/231-2338/ПР). 

15) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Оболонському, 27-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25802). (Від 24.10.2018 № 08/231-3748/ПР). 

16) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ованеса Туманяна, 2 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25075). (Від 23.05.2018 № 08/231-1778/ПР).  

17) Про надання в постійне користування управлінню освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 

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

Озерній, 2-а в Оболонському районі міста Києва (А-26029). (Від 28.01.2019 № 

08/231-494/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11344
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11341
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11375
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11342
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11342
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11342
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11342
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11345
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11345
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11345
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11345
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10965
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12241
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10435
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10435
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10435
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10435
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13769
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18) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на бульв. Чоколівському, 15 

у Солом’янському районі м. Києва (А-25570). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3103/ПР). 

19) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Мостицькій, 16 у 

Подільському районі м. Києва (А-25235). (Від 24.07.2018 № 08/231-2381/ПР). 

20) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Вишгородській, 35 у 

Подільському районі м. Києва (А-25374). (Від 09.08.2018 № 08/231-2488/ПР). 

21) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Западинській, 10 у 

Подільському районі м. Києва (А-25333). (Від 09.08.2018 № 08/231-2478/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Правди, 84 у Подільському 

районі м. Києва (А-25331). (Від 09.08.2018 № 08/231-2489/ПР). 

23) Про надання земельної ділянки УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ для експлуатації та обслуговування будівель 

закладу освіти на вул. Басейній, 15 у Печерському районі м. Києва (А-25743). 

(Від 02.10.2018 № 08/231-3210/ПР). 

24) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Межовій, 22 у Подільському 

районі м. Києва (А-25230). (Від 24.07.2018 № 08/231-2378/ПР). 

25) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на бульв. Тараса Шевченка, 

56-а у Шевченківському районі м. Києва (А-25714). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3378/ПР). 

26) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на просп. Соборності, 3-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25730). (Від 18.10.2018 № 08/231-3621/ПР). 

27) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Павла Тичини, 22-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25525). (Від 11.09.2018 № 08/231-2799/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11674
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11098
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7206
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11099
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11777
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11777
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11777
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11777
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11777
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10251
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12163
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11381
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11381
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11381
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11381
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10934
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10934
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навчального закладу на вул. Райдужній, 17-б у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25155). (Від 18.07.2018 № 08/231-2308/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Березняківській, 6-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24889). (Від 08.10.2018 № 08/231-3382/ПР). 

30) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маричанській, 10-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24956). (Від 18.10.2018 № 08/231-3622/ПР). 

31) Про надання управлінню освіти Солом'янської районної в місті 

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 

Ушинського, 15 у Солом’янському районі міста Києва (А-26743). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1730/ПР). 

32) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-149) на вул. 

Васильківській, 12 у Голосіївському районі міста Києва (А-26462). (Від 

15.02.2019 № 08/231-775/ПР). 

33) Про надання Києво-Святошинській районній раді Київської області 

у постійне користування земельної ділянки для обслуговування існуючих 

адміністративних та господарських будівель і споруд на просп. Перемоги, 126 у 

Святошинському районі міста Києва (610163940). (Від 19.09.2019 № 08/231-

2828/ПР). 

34) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування 

адміністративно - господарських будівель і споруд військового містечка № 233 

на вул. Бориспільській у Дарницькому районі міста Києва (Д-7172). (Від 

15.07.2019 № 08/231-2459/ПР). 

35) Про надання Києво-Святошинській районній раді Київської області 

у постійне користування земельної ділянки для обслуговування існуючих 

адміністративних та господарських будівель і споруд на вул. Михайла 

Котельникова, 25-а у Святошинському районі міста Києва (611273963). (Від 

19.09.2019 № 08/231-2832/ПР). 

36) Про надання СЛУЖБІ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у 

Солом’янському районі міста Києва (Д-8895). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1570/ПР). 

37) Про передачу приватному акціонерному товариству «Дослідно-

експериментальний завод № 20 цивільної авіації» в оренду земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд на просп. 

Повітрофлотському, 94-А у Солом’янському районі міста Києва (Д-7989). (Від 

09.01.2019 № 08/231-81/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10934
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10934
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10775
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12165
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12165
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12165
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13966
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14673
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14673
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14673
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14673
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14673
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13391
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38) Про надання Генеральній прокуратурі України у постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а у 

Солом’янському районі міста Києва (Д-7161). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1569/ПР). 

39) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у 

Шевченківському районі міста Києва (Д-8543). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2163/ПР). 

40) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГЕНЕРАЛЬНА 

ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ" 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування цілісного майнового 

комплексу, в тому числі для розгляду заводними об'єктами, прибережними 

захисними смугами на вул. Труханівській, 1-г, 1-д, 1-е у Дніпровському районі 

м. Києва (Д-7358). (Від 06.12.2016 № 08/231-4822/ПР). 

41) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд дипломатичного призначення на вул. 

Рейтарській, 33 у Шевченківському районі міста Києва (А-26657). (Від 

16.04.2019 № 08/231-1517/ПР). (Повторно). 

42) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Наш Дім 4» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного житлового комплексу у пров. Івана 

Козловського, 4 у Печерському районі м. Києва (Д-7642). (Від 02.05.2019 № 

08/231-1601/ПР). (Повторно). 

43) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРБІЛД» земельної ділянки для обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення на вул. Лісничій, 2 у Голосіївському районі 

м. Києва. (Д-7522). (Від 22.11.2018 № 08/231-4203/ПР). 

44) Про надання комунальному підприємству «Спортивний комплекс 

«Старт» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 у 

Шевченківському районі міста Києва (304448166). (Від 02.10.2019 № 08/231-

2970/ПР). 

45) Про надання в постійне користування Управлінню 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради 

України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування бази відпочинку 

на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі міста Києва (Д-7632). (Від 

04.06.2019 № 08/231-1953/ПР). (Повторно). 

46) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15734
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«ГАРДАРІКА» в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

транспортної та інженерної інфраструктури на вул. Зодчих, 5-Б у 

Святошинському районі міста Києва (383981777). (Від 05.09.2019 № 08/231-

2728/ПР). 

47) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ГРЕМАЛЬДІ» земельної ділянки для обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

(заїзди-виїзди) на просп. Героїв Сталінграда, 12 в Оболонському районі міста 

Києва (Д-8839). (Від 20.05.2019 № 08/231-1883/ПР). 

48) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«БАРКОНД» земельної ділянки для обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Маршала 

Тимошенка, 21 в Оболонському районі міста Києва (Д-8607). (Від 19.04.2019 № 

08/231-1560/ПР). 

49) Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАСОЛЬ» для експлуатації та 

обслуговування офісних будівель та гуртожитків на вул. Марка Черемшини, 17 

у Дніпровському районі міста Києва (А-26857). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2170/ПР). 

50) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ для завершення будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель господарського призначення, храму та 

усипальниці на вул. Садовій, 159-160 у Дарницькому районі міста Києва (Д-

9440). (Від 11.07.2019 № 08/231-2410/ПР). 

51) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Техпромсталь» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

виробничої будівлі на вул. Червоноткацькій, 85 у Деснянському районі міста 

Києва (599539746) (Д-8137). (Від 09.10.2019 № 08/231-3056/ПР). 

52) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАКСОН» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських будівель і 

споруд та автостоянки на вул. Чистяківській, 2 у Святошинському районі міста 

Києва (436391338). (Від 14.11.2019 № 08/231-3311/ПР). 

53) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ ВЕНА» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування існуючих будівель на вул. Жилянській, 126/23 у 

Шевченківському районі міста Києва (А-27051). (Від 22.08.2019 № 08/231-

2638/ПР). 

54) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЧАБУДКОМЛЕКТ» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування комплексу громадського харчування для 

туристів та відпочиваючих на вул. Мінській, 2-А у Подільському районі міста 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15734
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15734
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15734
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15734
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15450
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16310
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16310
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16310
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16310
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16310
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16318
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16318
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Києва (695934460). (Від 18.11.2019 № 08/231-3360/ПР).  

55) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАРКА» в оренду земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу з 

вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення 

та підземним паркінгом на вул. Табірній, 28 у Шевченківському районі міста 

Києва (616473990). (Від 14.11.2019 № 08/231-3306/ПР). 

56) Про передачу в оренду громадянину Лісовому Михайлу 

Гавриловичу земельної ділянки для розміщення, обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Прирічній, 32-а в Оболонському районі міста Києва (Д-8958). (Від 14.02.2019 № 

08/231-758/ПР). 

57) Про передачу громадянину Єлісєєву Андрію Володимировичу в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі на вул. Маршала Тимошенка, 18Б в Оболонському районі міста Києва 

(529441989). (Від 25.09.2019 № 08/231-2859/ПР). 

58) Про передачу громадянці Сусловській Таісії Євгеніївні в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ринкового комплексу на 

вул. Бориспільській, 1 у Дарницькому районі міста Києва (463443842). (Від 

05.09.2019 № 08/231-2727/ПР). 

59) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування 

території на вул. Академіка Корольова, 10г у Святошинському районі м. Києва 

(Д-8672). (Від 17.04.2019 № 08/231-1531/ПР). 

60) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та 

обслуговування території (сквер) на вул. Михайла Котельникова, 26-г у 

Святошинському районі м. Києва (Д-9341). (Від 17.04.2019 № 08/231-1530/ПР). 

61) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та 

обслуговування території на вул. Тулузи, 9-В у Святошинському районі м. 

Києва (Д-9536). (Від 06.06.2019 № 08/231-1984/ПР). 

62) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДІОСЕСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування логістично-адміністративного центру на просп. Перемоги, 83 у 

Святошинському районі м. Києва (513439575). (Від 14.11.2019 № 08/231-

3307/ПР). 

63) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІОСЕСТЕЙТ» в оренду земельних ділянок для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 
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експлуатації та обслуговування нежитлових будівель) на просп. Перемоги, 83 

(літ. Г`, Ж`, З`, И`, І`, М`, Н`, Р`), для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі) на вул. Чистяківській, 20 (літера К), для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу) на вул. Чистяківській, 20 (літ. г, З, І, Й, Н, О, Р, С) у 

Святошинському районі м. Києва (243754966, 584943420, 666444364) (Від 

09.12.2019 № 08/231-3748/ПР). 

64) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТУРІОН ЛТД» в оренду земельної ділянки для 

роздрібної торгівлі та комерційних послуг (для експлуатації та обслуговування 

торговельного павільйону з літнім майданчиком) під об’єктом нерухомого 

майна, розташованим за адресою - просп. Науки, 26-В у Голосіївському районі 

міста Києва (497446545). (Від 10.12.2019 № 08/231-3826/ПР). 

65) Про передачу гаражно-будівельному кооперативу «ТЕРЕМКИ» та 

обслуговуючому кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «ТЕРЕМКИ-

1» в оренду земельних ділянок для колективного гаражного будівництва (вид 

використання земельної ділянки – для експлуатації та обслуговування гаражів) 

на вул. Василя Касіяна, 1 у Голосіївському районі міста Києва (467402704). (Від 

04.12.2019 № 08/231-3692/ПР). 

66) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОР К» в оренду земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування кафе на вул. Михайла Бойчука, 1/2 у Печерському районі 

міста Києва (Д-9276). (Від 16.05.2019 № 08/231-1855/ПР). (Повторно). 

67) Про передачу громадянину Слободянику Ігорю Миколайовичу в 

оренду земельної ділянки для будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра 

Радченка, 27 у Солом’янському районі міста Києва (Д-9415). (Від 11.06.2019 № 

08/231-2115/ПР). (Повторно). 

68)  Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Школа 

адвокатської майстерності» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будинку офісного призначення на вул. Ентузіастів, 1/2 у 

Дніпровському районі м. Києва (Д-8593). (Від 13.09.2018 № 08/231-2857/ПР). 

(Повторно). 

 

3.5. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28 

травня 2015 року № 333, укладеною між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська рів’єра» (477470419). 

(Від 15.08.2019 № 08/231-2521/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26 

грудня 2014 року № 1417, укладеного між Київською міською радою та 

комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (247278482). (Від 14.11.2019 

№ 08/231-3315/ПР). 
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3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26 

грудня 2014 року № 1418, укладеного між Київською міською радою та 

комунальним підприємством «КИЇВПАСТРАНС» (783935478). (Від 14.11.2019 

№ 08/231-3316/ПР). 

 

3.6. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПРОМБУДІНДУСТРІЯ» договору оренди земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовними офісними приміщеннями та автостоянкою на 

вул. Печенізькій, 11 у Шевченківському районі міста Києва від 30 березня 2004 

року № 91-6-00240 (А-21203). (Від 16.05.2019 № 08/231-1852/ПР). 

 

3.7. Про затвердження проєкту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ для 

обслуговування будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8148). (Від 20.02.2018 № 08/231-629/ПР). 

 

3.8. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою: 

 

1) Про припинення комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство» права постійного користування земельною ділянкою на 

вул. Гарматній, 39-Г у Солом’янському районі міста Києва (А-26113). (Від 

07.02.2019 № 08/231-709/ПР). (Повторно). 

 

3.9. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договору оренди земельних ділянок від 23 березня 

2005 року № 91-6-00422. (Від 14.03.2019 № 08/231-1248/ПР). (Доп. Балицька 

О.С.). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.07.2005 

№ 78-6-00287, укладеного між Київською міською радою та Київською міською 

радою профспілок для експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. 

Прирічній, 30 (затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва (А-

22656). (Від 19.02.2019 № 08/231-875/ПР). 

 

3.10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

акціонерному товариству «Автоводсервіс» для будівництва житлового 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13930
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
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комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями соціально-

культурного, соціально-побутового призначення, паркінгом та дошкільним 

навчальним закладом на Залізничному шосе, 45-а у Печерському районі міста 

Києва (363953882). (Від 09.10.2019 № 08/231-3055/ПР).  

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Прадещук Оксані Михайлівні для будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра 

Радченка, 27 у Солом’янському районі міста та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки (Д-9412). (Від 11.06.2019 № 08/231-2116/ПР). 

(Повторно). 

 

3.11. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд та для 

індивідуального дачного будівництва у Деснянському районі м. Києва (К-

38219). (Від 13.03.2019 № 08/231-1247/ПР). 

2) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для 

будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

в Оболонському районі міста Києва (К-38545).(Від 03.05.2019 № 08/231-

1707/ПР).  

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шлапаку 

Олександру Володимировичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34463). (Від 05.09.2018 № 08/231-2706/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Парасевичу 

Сергію Миколайовичу у м. Києві для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (А-26010). (Від 24.10.2018 № 08/231-

3756/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Баці Ігорю 

Володимировичу у м. Києві для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (А-26009). (Від 24.10.2018 № 08/231-3758/ПР). 

6) 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-34443). (Від 14.08.2018 № 08/231-2526/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павликову 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14389
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11294
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
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Євгену Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35059). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2790/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гавуку Павлу 

Васильовичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34290). (Від 13.09.2018 № 08/231-2867/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Ламазяну Едгару Рашидовичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-38392). (Від 03.05.2019 № 08/231-1635/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ляшевичу 

Олексію Сергійовичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34376). (Від 11.09.2018 № 08/231-2803/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бужину 

Костянтину Івановичу поблизу вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35110). (Від 18.09.2018 № 08/231-2943/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Момоту 

Валентину Григоровичу на вул. Радосинській, 48 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36702). (Від 18.02.2019 № 08/231-871/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Цимбалюк Ірині 

Олегівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 209 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34814). (Від 30.08.2018 № 08/231-2590/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ступаку Дмитру 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 335 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34817). (Від 03.09.2018 № 08/231-2652/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Осовику Роману 

Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 190 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34755). (Від 03.09.2018 № 08/231-2651/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11848
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-35445). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3266/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Мальовничої у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-35450). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3265/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Світлані 

Володимирівні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування гаража (К-35082). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2817/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Тетяні 

Василівні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-35124). (Від 18.09.2018 № 08/231-

2949/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Славуті Людмилі 

Іванівні на вул. Якова Качури, 2 у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34995). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2818/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степанюку 

Сергію Миколайовичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34354). (Від 11.09.2018 № 08/231-2802/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гераську Роману 

Миколайовичу на вул. Димитрова у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34408). (Від 14.08.2018 № 08/231-2522/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Білик Ользі 

Сергіївні на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34472). (Від 14.08.2018 № 08/231-2519/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лапігі Андрію 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 319 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34695). (Від 05.09.2018 № 08/231-2694/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовченку 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 333 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34771). (Від 05.09.2018 № 08/231-

2709/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Данилу Володимировичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35077). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2780/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мишку 

Костянтину Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35065). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2781/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Григоруку 

Андрію Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35071). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2791/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35447). (Від 04.10.2018 № 08/231-3329/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35449). (Від 04.10.2018 № 08/231-3332/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мацагор Василині 

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

садівництва (К-34789). (Від 17.09.2018 № 08/231-2904/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іваніцькому 

Віктору Васильовичу на вул. Сім'ї Шовкоплясів, 7-а в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34795). (Від 17.09.2018 № 08/231-2903/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лісовому 

Володимиру Миколайовичу на вул. Сім'ї Шовкоплясів, 9 в Оболонському 
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районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34534). (Від 14.08.2018 № 08/231-2528/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Монеті Дмитру 

Володимировичу та Паскевич Валентині Володимирівні на вул. Сирецькій, 74 у 

Подільському районі для ведення садівництва (К-34864). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2816/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику 

Валентину Васильовичу на вул. Луганській у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34294). (Від 05.09.2018 № 08/231-2698/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Тетяні 

Євгенівні на вул. Соціалістичній, 3-а у Солом’янському районі м. Києва для 

користування металевим гаражем (К-34475). (Від 05.08.2018 № 08/231-

2699/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качалубу 

Володимиру Івановичу на вул. Джерельній, 20 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення індивідуального садівництва (К-34784). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2804/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 

Оксані Іванівні на вул. Івана Тургенєва у Дарницькому районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-34785). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2815/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романцю 

Олександру Даниловичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35056). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2729/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу у пров. Новобродівському, 5 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34511). (Від 06.09.2018 № 08/231-2734/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Воробйовій Марині Веніамінівні на вул. Доброхотова, 1, літ. «Б» у 

Святошинському районі міста Києва для реконструкції споруди-будівлі (К-

37199). (Від 20.02.2019 № 08/231-892/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравцю 
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Олександру Миколайовичу на вул. Толочанській у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35191). (Від 01.10.2018 № 08/231-3173/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морозу Сергію 

Григоровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34888). (Від 04.09.2018 № 08/231-2662/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Клементьєву 

Сергію Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34770). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2670/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибчинському 

Олександру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34772). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2669/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Половіну 

Андрію Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 206 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34750). (Від 04.09.2018 № 08/231-2656/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Каращенко Юлії 

Валеріївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 143 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35046). (Від 17.09.2018 № 08/231-2912/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вельчеву 

Олександру Степановичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35072). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2914/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марченку 

Тарасу Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35078). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2913/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковалю Сергію 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34918). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2908/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Швецю Олегу 

Валентиновичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35104). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2922/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Купенку 

Олексію Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35044). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2921/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Побережному 

Денису Миколайовичу у пров. Щасливому у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34481). (Від 13.09.2018 № 08/231-2870/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Паукову Артему 

Рішардовичу у пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34374). (Від 14.08.2018 № 08/231-2520/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пєлєвіну Сергію 

Вячеславовичу на вул. Весняній, 39 у Солом’янському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-34435). (Від 05.09.2018 № 08/231-2701/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Полончук Раїсі 

Федорівні на вул. Докучаєвській, 25-а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-34211). (Від 05.09.2018 № 08/231-2700/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чекалову 

Олександру Юрійовичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34291). (Від 05.09.2018 № 08/231-2704/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савицькому 

Сергію Васильовичу у пров. Щасливому у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34474). (Від 05.09.2018 № 08/231-2707/ПР). 
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59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Центральної в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35444). (Від 10.10.2018 № 08/231-3443/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35453). (Від 01.10.2018 № 08/231-3188/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Саєнко Світлані 

Василівні на вул. 207-мій Садовій, діл. 7 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-34843). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2899/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мищенко Юлії 

Петрівні на вул. 210-тій Садовій, діл. 6 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-34841). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2900/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-34514). (Від 13.09.2018 № 08/231-

2868/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саєнку Андрію 

Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34769). (Від 03.09.2018 № 08/231-2632/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу у пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34508). (Від 06.09.2018 № 08/231-2735/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколовському 

Олексію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35055). (Від 19.09.2018 № 08/231-

2980/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 
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для індивідуального дачного будівництва (К-36017). (Від 08.11.2018 № 08/231-

3925/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36018). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3957/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вулиці Лісоводної у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35015). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2801/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Белендик Тетяні 

Миколаївні на вул. Лазурній, 78 б у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34127). (Від 25.06.2018 № 08/231-2154/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Метелиці Івану 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 317 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34535). (Від 04.09.2018 № 08/231-2665/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лагутіну Андрію 

Олеговичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 146 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34730). (Від 04.09.2018 № 08/231-2666/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Валентині 

Володимирівні у пров. 6-му Радистів у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34449). (Від 03.05.2019 № 08/231-1717/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ходарєву Юрію 

Сергійовичу у Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва (К-

34452). (Від 14.08.2018 № 08/231-2521/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Прокоп’євій Ніні 

Анатоліївні на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34890). (Від 30.08.2018 № 08/231-2591/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Моллер Вірі Тимофіївні на вул. Жамбила Жабаєва, 9 у Шевченківському районі 
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м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-38316). (Від 29.03.2019 № 08/231-1364/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Озерний» на вул. Квітки Цісик, 43-б в 

Оболонському районі м. Києва для обслуговування житлового будинку на 

прибудинковій території (К-33301). (Від 13.09.2018 № 08/231-2887/ПР). 

78) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд у с. 

Троєщина, урочище «Доманя», поблизу вул. Деснянської у Деснянському 

районі міста Києва (К-38222). (Від 22.03.2019 № 08/231-1306/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ БІЗНЕС КОМФОРТ» на вул. 

Прирічній, 32 в Оболонському районі м. Києва для розміщення з подальшим 

обслуговуванням спортивно-оздоровчого комплексу з об’єктом громадського 

харчування (К-35417). (Від 25.09.2018 № 08/231-3075/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству 

«УКРАЛЮКС» на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складського 

комплексу (К-31286). (Від 05.09.2018 № 08/231-2710/ПР). 

 

3.12. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Падун Вікторії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 13-б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-13512). (Від 04.06.2018 № 08/231-1940/ПР). 

 

4. Різне. 

 

1) Щодо питання землекористування кооперативами міста Києва які 

виконують функцію постійного збереження транспорту. (Місцева ініціатива). 

(Від 30.09.2019 № 08/КО-3816). (Доп. Базік О.М., Бобровник С.І.).  

2) Щодо будівництва загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 

ступенів по вул. Соломії Крушельницької у 11-му мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі. (Місцева ініціатива). (Від 

09.10.2017 № 08/КО-8927). (Доп. Захарченко Л.В., Доброгорська О.З.). 

3) Щодо здійснення всіх необхідних заходів для будівництва 

загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів на земельній ділянці з 

кадастровим номером 8000000000:79:364:0067, орієнтовною площею 1.7 га в 

кварталі обмеженому вулицями Ломоносова, Композитора Мейтуса, Академіка 

Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва (Місцева 
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ініціатива). (Від 21.03.2017 № 08/КО-3099). (Доп. Сторощук С.В., Бобер Г.А.). 
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