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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

X СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання X сесії                               

Київської міської ради                             

VІІІ скликання 12 березня 2020 року 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 12 березня 2020 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

21.12.2019. (Від 23.12.2019 № 08/231-3945/ПР). (Доп. Гутцайт В.М.). 

2) Про дозвіл комунальному підприємству «Київпастранс» на 

придбання автобусів на умовах фінансового лізингу. (Від 04.03.2020 № 08/231-

579/ПР). (Доп. Поворозник М.Ю.) 

3) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Малихіна Олександра 

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

4) Про виплату громадянці Круть Л. К. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельної ділянки. (Від 03.12.2019 № 08/231-3659/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

5) Про виплату громадянці Дерев’янко Л. М. матеріальної допомоги за 
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належну для одержання земельну ділянку. (Від 19.12.2019 № 08/231-3876/ПР). 

(Доп Світлий Р.В.). 

6) Про виплату громадянці Новоселовій Є. М. матеріальної допомоги 

за належну для одержання земельної ділянки, (Від 09.12.2019 № 08/231-

3732/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

7) Про виплату громадянці Белобусовій В. А. матеріальної допомоги 

за належну для одержання земельної ділянки. (Від 19.12.2019 № 08/231-

3875/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

8) Про затвердження плану роботи Київської міської ради VІІІ 

скликання на 2020 рік. (Від 17.02.2020 № 08/231-403/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). 

9) Щодо забезпечення фінансування Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» та Київського міського 

центру репродуктивної та перинатальної медицини. (Від 27.02.2020 № 08/231-

511/ПР). (Доп. Бондаренко В.Д.). 

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

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

Ю.Л.). 

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

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

таких, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи 

юридичних осіб Російської Федерації, що прямо чи опосередковано здійснюють 

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

(Доп. Бродський О.Я.). 

12) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

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

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

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

13) Про перейменування вулиці у Дарницькому районі міста Києва. 

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

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

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

15) Про найменування нової вулиці у Святошинському районі міста 

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

16) Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

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

(Доп. Пабат О.В.). 

17) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

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

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

 

2. Про питання власності:  

 

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

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

гуртожитках м. Києва». (Від 06.12.2019 № 08/231-3730/ПР). (Доп. Пантелеєв 
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П.О., Науменко Д.В.). 

 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Сенечко Людмилі 

Петрівні, Завальнюку Нестору Євгеновичу, Завальнюку Остапу Євгеновичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

21.02.2019 № 08/231-902/ПР). 

2) Про приватизацію громадянкою Некрасовою Наталією Ігорівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Куманцову Олексію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Солом’янському районі міста Києва (А-23232). (Від 28.01.2019 № 08/231-

549/ПР). 

2) Про передачу громадянину Пучку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на просп. 

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

13.09.2018 № 08/231-2856/ПР). 

3) Про передачу громадянці Машкевич Катерині Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

4) Про передачу громадянці Мельник Галині Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. 

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

№ 08/231-3528/ПР). 

5) Про передачу громадянці Савчук Ларисі Андріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

6) Про передачу громадянину Філіпчуку Сергію Івановичу, члену 

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

приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій 71, діл. 115 у 
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Дарницькому районі міста Києва для ведення колективного садівництва (А-

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

7) Про передачу громадянину Зеленському Миколі Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

2273/ПР). 

8) Про передачу громадянці Феофіловій Ларисі Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

9) Про передачу громадянину Лещуку Юрію Павловичу, члену 

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

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

Дарницькому районі міста Києва для ведення колективного садівництва (А-

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

10) Про передачу громадянці Заблоцькій Ксенії Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

11) Про передачу громадянці Хамайдулі Аллі Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Богатирському, 14 в Оболонському 

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

12) Про передачу громадянину Лазоренку Олексію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Комсомольському у 

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

13) Про передачу громадянину Павлюку Владиславу Доментійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

3392/ПР). 

14) Про передачу громадянину Павлюку Доментію Петровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

3535/ПР). 

15) Про передачу громадянці Сірій Інні Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

16) Про передачу громадянину Кравченку Степану Семеновичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16358
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14075
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Солом’янському районі міста Києва (А-24011). (Від 21.02.2019 № 08/231-

904/ПР). 

17) Про передачу громадянину Буракову Андрію Вікторовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

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

15.02.2019 № 08/231-770/ПР). 

18) Про передачу громадянину Сінькову Василю Омеляновичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

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

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

19) Про передачу громадянину Матяшу Михайлу Григоровичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

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

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

20)   Про передачу громадянину Цикаленку Сергію Григоровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

2294/ПР). (Повторно). 

21) Про передачу громадянці Куриненко Олені Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

2992/ПР). 

22) Про передачу громадянину Куриненку Олексію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

4031/ПР). 

23) Про передачу громадянину Клюсу Андрію Леонідовичу у власність 

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

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

08/231-322/ПР). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки громадянам Адаменку Олександру 

Станіславовичу та Адаменко Віті Олександрівні для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-складського комплексу на вул. Сім’ї 

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

25.10.2019 № 08/231-3180/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16193
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16193
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16193
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16193
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16193
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2) Про продаж земельної ділянки громадянину Адаменку Олександру 

Станіславовичу для експлуатації та обслуговування об’єкта торгівельного 

призначення на вул. Йорданській, 9-л в Оболонському районі м. Києва 

(742832499). (Від 03.09.2019 № 08/231-2689/ПР). (Повторно). 

3) Про продаж земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТ-М» для експлуатації та обслуговування 

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

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

400/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

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

108/ПР). 

 

3.4. Надання/передача: 

 

1) Про передачу в оренду Державі Угорщина земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Мельникова, 

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

1590/ПР). 

2) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА 

ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

3949/ПР). 

3) Про надання в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «НАШЕ 

МАЙБУТНЄ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на площі Оболонській, 2-а в 

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

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛД КОММЕРС ГРУП» в оренду земельної ділянки 

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

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

08/231-2458/ПР). (Повторно). 

5) Про надання релігійній громаді Успенської парафії у Дарницькому 

районі м. Києва Української Православної Церкви земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування Храму Успіння пресвятої 

Богородиці на вул. Тальнівській, 4 у Дарницькому районі м. Києва (А-2313). 

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

6) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «МК 8» в 

оренду земельної ділянки для реконструкції майнового комплексу на вул. 

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

15.08.2019 № 08/231-2543/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-33491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13905-0
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13905-0
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13905-0
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13905-0
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13905-0
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15557


7 

 

7) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ» в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

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

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

4040/ПР). 

8) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ» в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

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

(Від 27.12.2019 № 08/231-4061/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАРІТОН» в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 

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

(27.12.2019 № 08/231-4038/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕМТОЧПІДШИПНИК» земельної ділянки для експлуатації та 

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

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

11) Про передачу приватному підприємству «ФІРМА 

РЕМТОРГСЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

12) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва у постійне користування земельних 

ділянок для створення озеленених територій загального користування на вул. 

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

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

13) Про надання у постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

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

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

14) Про надання у постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

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

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

15) Про надання приватному акціонерному товариству «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-навчального корпусу на вул. Фрометівській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25108). (Від 25.06.2018 № 08/231-2126/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16921
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10141
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10141
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10141
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10141
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10766
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16) Про передачу Центральному парку культури і відпочинку м. Києва 

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

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

обслуговуванням споруд рекреаційного призначення на Володимирському 

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

1095/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ 34» в оренду земельних ділянок для експлуатації 

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

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

08/231-1396/ПР). (Повторно). 
18) Про передачу Доган Рабіє в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Північно-

Сирецькій, 1-3 у Подільському районі міста Києва (781129414). (Від 20.11.2019 

№ 08/231-3470/ПР). (Повторно). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНТЕРА ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

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

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

4013/ПР). (Повторно). 

20) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в оренду земельної ділянки 

для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з адміністративно-офісною частиною та 

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

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

21) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІНТЕРТОРГ-

2009» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі для супутніх потреб житлової забудови на вул. Філатова 

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

08/231-278/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування громадських будівель на вул. 

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

20.02.2020 № 08/231-468/ПР). 

23) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

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

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

(Від 03.12.2019 № 08/231-3671/ПР). 

24) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКА-КОМФОРТ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлового комплексу з об’єктами 

соціального та громадського призначення на бульв. Академіка Вернадського, 

32 у Святошинському районі міста Києва та внесення змін до договору оренди 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-31927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-31927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-31927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-31927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-31927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
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-16641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
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земельної ділянки від 11 квітня 2005 року № 75-6-00193 (518239356). (Від 

05.02.2020 № 08/231-298/ПР). 

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

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

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

2662/ПР). 

26) Про надання приватному вищому навчальному закладу «Київський 

медичний університет» у постійне користування земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування та 

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

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

 

3.5. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

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

жовтня 2012 року № 79-6-00874, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФ-ІНВЕСТГРОУП» 

(685664726). (Від 14.11.2019 № 08/231-3324/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 19 

червня 2001 року № 78-6-00024 (зі змінами), укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«СОЛІДАРНІСТЬ-ПЛЮС» (505847801). (Від 05.12.2019 № 08/231-3725/ПР). 

 

3.6. Про надання земельної ділянки закладам освіти:  

 

1) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Правди, 3а у Подільському 

районі м. Києва (А-25234). (Від 24.07.2018 № 08/231-2379/ПР). 

2) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала 

Якубовського, 7-д у Голосіївському районі м. Києва (А-25477). (Від 29.08.2018 

№ 08/231-2577/ПР). 

3) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ялтинській, 13 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25620). (Від 11.10.2018 № 08/231-3492/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Архітектора 

Вербицького, 4-б у Дарницькому районі м. Києва (А-25621). (Від 02.10.2018 № 

08/231-3221/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16620
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11179
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12045
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12045
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12045
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12045
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11788
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11788
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11788
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11788
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11788
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5) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Героїв Дніпра, 38-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25800). (Від 24.10.2018 № 08/231-3754/ПР). 

6) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 39-г в 

Оболонському районі м. Києва (А-25799). (Від 24.10.2018 № 08/231-3746/ПР). 

7) 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, 37-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25810). (Від 24.10.2018 № 08/231-3752/ПР). 

8) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Йорданській, 22-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25867). (Від 24.10.2018 № 08/231-3753/ПР). 

9) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ігоря Турчина, 3-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25604). (Від 02.10.2018 № 08/231-

3211/ПР). 

10) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Північній, 26 в Оболонському районі м. 

Києва (А-25879). (Від 24.10.2018 № 08/231-3755/ПР). 

11) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Петра Запорожця, 13-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25729). (Від 08.10.2018 № 08/231-3375/ПР). 

12) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на бульв. Верховної Ради, 20-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25396). (Від 02.10.2018 № 08/231-3218/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Відрадному, 36-В у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25567). (Від 26.09.2018 № 08/231-3097/ПР). 

14) Про надання Позашкільному навчально-виховному закладу Палацу 

дитячої та юнацької творчості Солом’янського району міста Києва земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування закладу освіти на вул. Івана 

Неходи, 6 у Солом’янському районі м. Києва (А-25886). (Від 24.10.2018 № 

08/231-3745/ПР). 

15) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12247
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12247
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12247
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12247
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12239
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12239
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12239
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12239
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12245
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12246
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12246
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12246
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12246
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11778
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12248
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11945
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11785
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12238
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12238
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12238
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12238
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12238
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12243
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будівель і споруд закладу освіти на вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському 

районі м. Києва (А-25804). (Від 24.10.2018 № 08/231-3750/ПР). 

16) 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, 12-в в Оболонському 

районі м. Києва (А-25809). (Від 19.10.2018 № 08/231-3686/ПР). 

17) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівлі закладу освіти у пров. Бутишева, 11 у Печерському 

районі міста Києва (А-26624). (Від 12.04.2019 № 08/231-1424/ПР). 

18) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 320 з 

поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі м. Києва (А-24678). (Від 

25.09.2018 № 08/231-3061/ПР). 

19) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Поліському, 5/1 в 

Дарницькому районі м. Києва (А-25635). (Від 02.10.2018 № 08/231-3216/ПР). 

20) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Автозаводській, 17-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25878). (Від 11.10.2018 № 08/231-3497/ПР). 

21) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Архипенка, 8-г в 

Оболонському районі м. Києва (А-25873). (Від 24.10.2018 № 08/231-3747/ПР). 

22) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Бережанській, 14-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25698). (Від 08.10.2018 № 08/231-3376/ПР). 

23) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Алма-Атинській, 111-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25259). (Від 19.07.2018 № 08/231-2341/ПР). 

24) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Приозерній, 6 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25806). (Від 24.10.2018 № 08/231-3749/ПР). 

25) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 58-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-25801). (Від 24.10.2018 № 08/231-3744/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12243
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14536
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11641
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11641
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11641
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11641
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11641
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11783
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11783
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11783
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11783
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12053
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12240
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12240
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12240
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12240
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11947
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10968
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10968
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10968
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10968
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12255
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12255
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12255
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12255
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26) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Галицькій, 5 у Подільському 

районі м. Києва (А-25334). (Від 09.08.2018 № 08/231-2486/ПР). 

27) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Свободи, 32 у 

Подільському районі м. Києва (А-25436). (Від 13.08.2018 № 08/231-2499/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Полярній, 5-Б в Оболонському районі 

м. Києва (А-25670). (Від 24.09.2018 № 08/231-3037/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 35/2 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25262). (Від 16.07.2018 № 08/231-2236/ПР). 

30) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Василя Порика, 3-б у 

Подільському районі м. Києва (А-25434). (Від 13.08.2018 № 08/231-2500/ПР). 

31) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Свободи, 2б у 

Подільському районі м. Києва (А-25332). (Від 09.08.2018 № 08/231-2490/ПР). 

32) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

Києва (А-25156). (Від 11.07.2018 № 08/231-2214/ПР). 

33) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Свободи, 3А у 

Подільському районі м. Києва (А-25438). (Від 13.08.2018 № 08/231-2495/ПР). 

34) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Наталії Ужвій, 4-б у 

Подільському районі м. Києва (А-25370). (Від 14.08.2018 № 08/231-2538/ПР). 

35) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Межовій, 23А у 

Подільському районі м. Києва (А-25375). (Від 13.08.2018 № 08/231-2496/ПР). 

36) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Подільському районі м. Києва (А-25231). (Від 09.08.2018 № 08/231-2491/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10961
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10961
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10961
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10961
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11109
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11109
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11109
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11109
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11603
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10887
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10887
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10887
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10887
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11110
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11100
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11105
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11105
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11105
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11105
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11106
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11106
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11106
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11106
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11101
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11101
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11101
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11101


13 

 

37) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 13-б у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25265). (Від 19.07.2018 № 08/231-2339/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Володимира Маяковського, 19 у Деснянському 

районі м. Києва (А-23588).(Від 14.08.2018 № 08/231-2543/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Кибальчича, 5 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24978). (Від 10.05.2018 3 08/231-1550/ПР). 

40) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Березняківській, 32 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24852). (Від 12.04.2018 № 08/231-1216/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель управління освіти на вул. Пітерській, 12 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24802). (Від 20.06.2018 № 08/231-2074/ПР). 

42) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Міста Шалетт, 10а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24844). (Від 10.05.2018 № 08/231-1530/ПР). 

43) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Празькій, 31-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24908). (Від 10.05.2018 № 08/231-1551/ПР). 

44) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Перемоги, 7-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25356). (Від 09.08.2018 № 08/231-

2482/ПР). 

45) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 213 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на просп. Лісовому, 33-б у Деснянському районі м. Києва (А-24751). 

(Від 23.05.2018 № 08/231-1785/ПР). 

46) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Шевченківському районі м. Києва (А-25059). (Від 14.05.2018 № 08/231-

1579/ПР). 

47) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка Грекова, 24 
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у Шевченківському районі м. Києва (А-25140). (Від 20.06.2018 № 08/231-

2079/ПР). 

48) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Георгія Гонгадзе, 7б у 

Подільському районі м. Києва (А-25170). (Від 12.06.2018 № 08/231-2019/ПР). 

49) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Генерала Ватутіна, 4-в у Дніпровському районі 

м. Києва (А-25087). (Від 21.05.2018 № 08/231-1713/ПР).  

50) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі адміністративного призначення на просп. Миру, 6-а у 

Дніпровському районі м. Києва (А-25085). (Від 21.05.2018 № 08/231-1716/ПР).  

51) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 17-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25080). (Від 21.05.2018 № 08/231-1719/ПР).  

52) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 3-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25072). (Від 23.05.2018 № 08/231-1781/ПР).  

53) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Кибальчича, 3 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24989). (Від 16.05.2018 № 08/231-1647/ПР). 

54) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Академіка 

Глушкова, 55-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25294). (Від 11.07.2018 № 

08/231-2218/ПР).  

55) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Кибальчича, 17 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24980). (Від 16.05.2018 № 08/231-1648/ПР).  

56) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миколи Кибальчича, 10-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-25163). (Від 11.07.2018 № 08/231-2217/ПР).  

57) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Празькій, 4/1 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25070). (Від 16.05.2018 № 08/231-1638/ПР).  

58) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
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навчального закладу на вул. Райдужній, 51 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24982). (Від 21.05.2018 № 08/231-1724/ПР).  

59) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 4-б у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25088). (Від 21.05.2018 № 08/231-1714/ПР).  

60) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Івана Микитенка, 7 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25166). (Від 12.06.2018 № 08/231-2017/ПР).  

61) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва (А-

24914). (Від 14.05.2018 № 08/231-1569/ПР). 

62) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Академіка 

Глушкова, 20 у Голосіївському районі м. Києва (А-25057). (Від 14.05.2018 № 

08/231-1570/ПР).  

63) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Амвросія Бучми, 5-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24890). (Від 12.06.2018 № 08/231-2018/ПР).  

64) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Віктора Забіли, 9 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24936). (Від 11.06.2018 № 08/231-1995/ПР). 

65) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Праці, 4-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24985). (Від 21.05.2018 № 08/231-1718/ПР).  

66) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального 

закладу на вул. Шолом-Алейхема, 16-а у Деснянському районі м. Києва (А-

24771). (Від 21.05.2018 № 08/231-1723/ПР).  

67) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти (СШ № 16) на вул. Вишгородській, 42/1 в 

Оболонському районі м. Києва (А-25068). (Від 16.05.2018 № 08/231-1637/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Політехнічній, 2-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25666). (Від 05.11.2018 № 08/231-3890/ПР). 

69) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10326
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10231
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10230
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10636
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10668
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10377
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10306
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12341
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обслуговування будівель і споруд закладу освіти вул. Богдана Хмельницького, 

88 у Шевченківському районі м. Києва (А-26013). (Від 31.10.2018 № 08/231-

3819/ПР). 

70) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Прорізній, 19 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25757). (Від 05.11.2018 № 08/231-

3895/ПР). 

71) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти вул. Данила Щербаківського, 

61-г у Шевченківському районі м. Києва (А-24193) (Від 05.11.2018 № 08/231-

3893/ПР). 

72) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Зоологічній, 6-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25855). (Від 05.11.2018 № 08/231-

3896/ПР). 

73) 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, 32-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25793). (Від 26.10.2018 № 08/231-3784/ПР). 

74) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Північній, 8 в Оболонському районі м. 

Києва (А-25795). (Від 19.10.2018 № 08/231-3696/ПР). 

75) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Полярній, 13-а в Оболонському районі 

м. Києва (А-25843). (Від 05.11.2018 № 08/231-3885/ПР). 

76) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Північній, 42 в Оболонському районі м. 

Києва (А-25857). (Від 19.10.2018 № 08/231-3694/ПР). 

77) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Богатирській, 2-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25790). (Від 19.10.2018 № 08/231-3695/ПР). 

78) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Прирічній, 19-б в Оболонському районі 

м. Києва (А-25872). (Від 19.10.2018 № 08/231-3692/ПР). 

79) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12256
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12259
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12276
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будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала Малиновського, 27-г в 

Оболонському районі м. Києва (А-25859). (Від 19.10.2018 № 08/231-3689/ПР). 

80) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Йорданській, 9-є в Оболонському 

районі м. Києва (А-25871). (Від 19.10.2018 № 08/231-3684/ПР). 

81) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 49-а в 

Оболонському районі м. Києва (А-25788). (Від 19.10.2018 № 08/231-3685/ПР). 

82) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Петра Калнишевського, 3-а в 

Оболонському районі м. Києва (А-25845). (Від 05.11.2018 № 08/231-3883/ПР). 

83) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Північній, 4-г в Оболонському районі 

м. Києва (А-25791). (Від 19.10.2018 № 08/231-3697/ПР). 

84) 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, 16-д в Оболонському 

районі м. Києва (А-25858). (Від 19.10.2018 № 08/231-3687/ПР). 

85) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Богатирській, 2-в в Оболонському 

районі м. Києва (А-25794). (Від 19.10.2018 № 08/231-3698/ПР). 

86) 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, 12-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25807). (Від 19.10.2018 № 08/231-3693/ПР). 

87) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на бульв. Перова, 28-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25728). (Від 05.11.2018 № 08/231-3897/ПР). 

88) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Архипенка, 1-а в 

Оболонському районі м. Києва (А-25869). (Від 19.10.2018 № 08/231-3690/ПР). 

89) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 9-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-25870). (Від 19.10.2018 № 08/231-3691/ПР). 

90) Про надання управлінню освіти Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12271
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12274
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12274
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будівель і споруд закладу освіти на просп. Василя Порика, 14в у Подільському 

районі м. Києва (А-25875). (Від 31.10.2018 № 08/231-3817/ПР). 

91) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 301 імені 

Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Володимира Маяковського, 93-В у 

Деснянському районі м. Києва (А-24705). (Від 08.11.2018 № 08/231-3915/ПР). 

92) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на Харківському шосе, 55-Б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25626). (Від 19.10.2018 № 08/231-3682/ПР). 

93) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Драгоманова, 42-Б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25630). (Від 19.10.2018 № 08/231-3680/ПР). 

94) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Світлицького, 31/7 у 

Подільському районі м. Києва (А-25882). (Від 05.11.2018 № 08/231-3898/ПР). 

95) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 4-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-26028). (Від 05.11.2018 № 08/231-3884/ПР). 

96) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Автозаводській, 47 в Оболонському 

районі м. Києва (А-25849). (Від 31.10.2018 № 08/231-3815/ПР). 

97) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Богатирській, 16-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25805). (Від 19.10.2018 № 08/231-3683/ПР). 

98) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Автозаводській, 89/91 в Оболонському 

районі м. Києва (А-25850). (Від 31.10.2018 № 08/231-3818/ПР). 

99) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Архітектора 

Вербицького, 14-г у Дарницькому районі м. Києва (А-25631). (Від 19.10.2018 № 

08/231-3699/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Авіаконструктора 

Антонова, 12-А у Солом’янському районі м. Києва (А-25641). (Від 05.11.2018 

№ 08/231-3888/ПР). 
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101) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Ушинського, 10 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25643). (Від 05.11.2018 № 08/231-3889/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Академіка Каблукова, 

14 у Солом’янському районі м. Києва (А-25485). (Від 05.11.2018 № 08/231-

3887/ПР). 

103) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Валерія Лобановського, 146-148 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25997). (Від 31.10.2018 № 08/231-3816/ПР). 

104) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Архипенка, 6в в 

Оболонському районі м. Києва (А-25874). (Від 19.10.2018 № 08/231-3688/ПР). 

105) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Зої Гайдай, 1-а в Оболонському районі 

м. Києва (А-25865). (Від 18.10.2018 № 08/231-3625/ПР). 

106) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Свободи, 44а у 

Подільському районі м. Києва (А-25437). (Від 02.10.2018 № 08/231-3224/ПР). 

107) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Озерній, 8-а в Оболонському районі м. 

Києва (А-25797). (Від 18.10.2018 № 08/231-3627/ПР). 

108) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Богатирській, 18-є в Оболонському 

районі м. Києва (А-25863). (Від 18.10.2018 № 08/231-3628/ПР). 

109) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Сулеймана Стальського, 10-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25734). (Від 18.10.2018 № 08/231-3620/ПР). 

110) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Героїв Дніпра, 55 в Оболонському 

районі м. Києва (А-25856). (Від 18.10.2018 № 08/231-3626/ПР). 

111) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Архипенка, 5-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-25868). (Від 24.10.2018 № 08/231-3751/ПР). 
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112) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Березневій, 5 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25385). (Від 08.10.2018 № 08/231-3374/ПР). 

113) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Поліському, 9 в 

Дарницькому районі м. Києва (А-25636). (Від 18.10.2018 № 08/231-3616/ПР). 

114) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Автозаводській, 13-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-25866). (Від 18.10.2018 № 08/231-3629/ПР). 

115) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на бульв. Ярослава Гашека, 5 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25731). (Від 08.10.2018 № 08/231-3373/ПР). 

116) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Сулеймана Стальського, 12 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25733). (Від 11.10.2018 № 08/231-3508/ПР). 

117) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Євгенія Харченка, 49 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25896). (Від 14.11.2018 № 08/231-4054/ПР). 

118) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Межовому, 7 у 

Подільському районі м. Києва (А-25558). (Від 18.10.2018 № 08/231-3624/ПР). 

119) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Гоголівській, 8-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25355). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3062/ПР). 

120) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Білицькій, 55 у 

Подільському районі м. Києва (А-25557). (Від 08.10.2018 № 08/231-3340/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Іскрівській, 8 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25569). (Від 02.10.2018 № 08/231-3225/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Освіти, 18-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25484). (Від 14.11.2018 № 08/231-4056/ПР). 
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123) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ігоря Турчина, 11 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25601). (Від 02.10.2018 № 08/231-

3205/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Виборзькій, 21-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-26074). (Від 06.12.2018 № 08/231-4267/ПР). 

125) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олени Теліги, 25/29 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25616). (Від 19.10.2018 № 08/231-

3678/ПР). 

126) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Золотоустівській, 4/20 

у Шевченківському районі м. Києва (А-25614). (Від 19.10.2018 № 08/231-

3681/ПР). 

127) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка Грекова, 20 

у Шевченківському районі м. Києва (А-25618). (Від 19.10.2018 № 08/231-

3679/ПР). 

128) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ольжича, 13-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25615). (Від 18.10.2018 № 08/231-

3634/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Відрадному, 14/45-

а у Солом’янському районі м. Києва (А-25328). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3059/ПР). 

130) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 8-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-26027). (Від 05.11.2018 № 08/231-3886/ПР). 

131) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Богатирській, 2-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25861). (Від 18.10.2018 № 08/231-3630/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Відрадному, 30-А у 
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Солом’янському районі міста Києва (А-26021). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4342/ПР). 

133) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Чеховському, 4-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25613). (Від 02.10.2018 № 08/231-

3207/ПР). 

134) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Героїв Сталінграда, 23-а в 

Оболонському районі м. Києва (А-25862). (Від 18.10.2018 № 08/231-3632/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Кудряшова, 14 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25568). (Від 26.09.2018 № 08/231-3104/ПР). 

136) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Каунаській, 2 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25732). (Від 11.10.2018 № 08/231-3509/ПР). 

137) Про надання земельної ділянки спеціалізованій школі І-ІІ ступенів 

№ 12 Дарницького району м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу 

освіти на Харківському шосе, 121/3 у Дарницькому районі м. Києва (А-25755). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3493/ПР). 

138) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка Туполєва, 

16-а у Шевченківському районі м. Києва (А-25605). (Від 02.10.2018 № 08/231-

3222/ПР). 

139) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Маршала Рокоссовського, 6-б в 

Оболонському районі м. Києва (А-25846). (Від 31.10.2018 № 08/231-3814/ПР). 

140) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на вул. Будівельників, 10 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25392). (Від 11.10.2018 № 08/231-3507/ПР). 

141) Про надання земельних ділянок комунальному позашкільному 

навчальному закладу «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» для експлуатації та 

обслуговування закладу освіти на вул. Академіка Заболотного, 144 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25472). (Від 17.10.2018 № 08/231-3593/ПР). 

142) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти у пров. Алли Горської, 3 у 
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Шевченківському районі м. Києва (А-25720). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3371/ПР). 

143) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Данила 

Щербаківського, 51-б у Шевченківському районі м. Києва (А-25603). (Від 

08.10.2018 № 08/231-3381/ПР). 

144) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Мінському, 10-б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25699). (Від 11.10.2018 № 08/231-3498/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Генерала Тупикова, 

12 у Солом’янському районі м. Києва (А-25327). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3098/ПР). 

146) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Агрегатній, 9 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25877). (Від 11.10.2018 № 08/231-3494/ПР). 

147) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Щусєва, 20 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-25713). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3372/ПР). 

148) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Миколи Закревського, 37а у 

Деснянському районі м. Києва (А-23587). (Від 25.09.2018 № 08/231-3064/ПР). 

149) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на бульв. Перова, 23 у Дніпровському районі м. Києва (А-25386). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3506/ПР). 

150) Про надання спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 313 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського району міста 

Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

закладу освіти на вул. Лісківській, 7-Б у Деснянському районі м. Києва (А-

24748). (Від 18.10.2018 № 08/231-3619/ПР). 

151) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Пилипа Орлика, 13 у 

Печерському районі міста Києва (А-26278). (Від 21.02.2019 № 08/231-911/ПР). 

152) Про надання ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ 
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ТА ЮНАЦТВА «ЗМІНА» М. КИЄВА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування закладу освіти на вул. Краківській, 20 у Дніпровському районі 

м. Києва (А-25391). (Від 08.10.2018 № 08/231-3383/ПР). 

153) 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, 28-г в Оболонському 

районі м. Києва (А-25860). (Від 18.10.2018 № 08/231-3633/ПР). 

154) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 29/3 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25264). (Від 08.10.2018 № 08/231-3377/ПР). 

155) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Мінському, 8 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25700). (Від 08.10.2018 № 08/231-3380/ПР). 

156) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Прирічній, 27-а в Оболонському районі 

м. Києва (А-25864). (Від 18.10.2018 № 08/231-3631/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Генерала Тупикова, 

14 у Солом’янському районі м. Києва (А-25642). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4075/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Героїв Севастополя, 

40 у Солом’янському районі м. Києва (А-25486). (Від 14.11.2018 № 08/231-

4058/ПР) 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Юліуса Фучика, 11 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25644). (Від 14.11.2018 № 08/231-4057/ПР). 

160) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського району міста 

Києва земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

закладу освіти на вул. Градинській, 6-Б у Деснянському районі м. Києва (А-

24768). (Від 06.11.2018 № 08/231-3903/ПР). 

161) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Макіївській, 9 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25848). (Від 02.11.2018 № 08/231-3831/ПР). 

162) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Дарницькому районі м. Києва (А-25898). (Від 14.11.2018 № 08/231-4055/ПР). 
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163) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Гоголівській, 31 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-26049). (Від 14.11.2018 № 08/231-

4061/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Виборзькій, 51/53 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25487). (Від 06.11.2018 № 08/231-3904/ПР).  

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Донецькій, 13-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-26064). (Від 08.11.2018 № 08/231-3914/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Героїв Севастополя, 

9-А у Солом’янському районі м. Києва (А-26065). (Від 14.11.2018 № 08/231-

4060/ПР). 

167) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Макіївській, 5 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25887). (Від 02.11.2018 № 08/231-3830/ПР).  

168) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Василя Порика, 14а 

у Подільському районі м. Києва (А-25881). (Від 20.11.2018 № 08/231-4180/ПР). 

169) Про надання земельної ділянки управлінню освіти 

Шевченківському районної в місті Києві державної адміністрації для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Бакинській, 12 у Шевченківському районі м. Києва (А-25891). (Від 02.11.2018 

№ 08/231-3827/ПР). 

170) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Козацькій, 34 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-25996). (Від 02.11.2018 № 08/231-3828/ПР). 

171) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Євгенія Харченка, 53 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25897). (Від 14.11.2018 № 08/231-4062/ПР).  

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Уманській, 39 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-26063). (Від 14.11.2018 № 08/231-4059/ПР). 

173) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
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будівель і споруд закладу освіти на вул. Вишгородській, 44-в в Оболонському 

районі м. Києва (А-25853). (Від 02.11.2018 № 08/231-3829/ПР). 

174) 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. 

Прирічній, 19-є в Оболонському районі міста Києва (А-26254). (Від 28.01.2019 

№ 08/231-488/ПР).  

175) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Дарницькому районі міста Києва (А-26298). (Від 27.12.2018 № 08/231-4356/ПР). 

176) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Петра Григоренка, 

21-в у Дарницькому районі м. Києва (А-25520). (Від 14.11.2018 № 08/231-

4053/ПР). 

177) 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. 

Йорданській, 8-б в Оболонському районі міста Києва (А-26050). (Від 28.01.2019 

№ 08/231-493/ПР). 

178) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала Тимошенка, 3-б в 

Оболонському районі міста Києва (А-25908). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4383/ПР). 

179) 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. Вацлава Гавела, 15-

А у Солом’янському районі м. Києва (А-26068). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4318/ПР). 

180) 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 просп. 

Оболонському, 32-б в Оболонському районі міста Києва (А-26149). (Від 

28.01.2019 № 08/231-492/ПР). 

181) 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. 

Героїв Дніпра, 10-б в Оболонському районі міста Києва (А-26151). (Від 

28.01.2019 № 08/231-490/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Відрадному, 8-А у 
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Солом’янському районі міста Києва (А-26022). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4343/ПР). 

183) 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. 

Героїв Севастополя, 41 у Солом’янському районі міста Києва (А-26024). (Від 

16.01.2019 № 08/231-278/ПР). 

184) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Драгоманова, 9-а у Дарницькому районі міста Києва (А-26303). (Від 27.12.2018 

№ 08/231-4354/ПР).   

185) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Січових Стрільців, 43 

у Шевченківському районі міста Києва (А-26014). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4324/ПР).  

186) Про надання в постійне користування УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель закладу освіти на вул. Шота Руставелі, 6 у 

Печерському районі міста Києва (А-26104). (Від 16.01.2019 № 08/231-281/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Народного 

ополчення, 9 у Солом’янському районі міста Києва (А-26078). (Від 28.12.2018 

№ 08/231-4411/ПР). 

188) Про надання в постійне користування УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель закладу освіти на вул. Михайла Бойчука, 3а у 

Печерському районі міста Києва (А-26097). (Від 16.01.2019 № 08/231-283/ПР).  

189) Про надання в постійне користування УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель закладу освіти на вул. Дарвіна, 2 у Печерському 

районі міста Києва (А-26101). (Від 17.01.2019 № 08/231-331/ПР).  

190) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Бориса Житкова, 7-б у Шевченківському районі міста Києва (А-

25719). (Від 24.01.2019 № 08/231-469/ПР). 

191) Про надання школі І-ІІІ ступенів № 192 Деснянського району міста 

Києва в постійне користування земельної ділянки для експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Мілютенка, 5-Б у 

Деснянському районі м. Києва (А-24772). (Від 28.12.2018 № 08/231-4366/ПР).    

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Смоленській, 4а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26075). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4413/ПР).  

193) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Євгенія Харченка, 23-б у Дарницькому районі міста Києва (А-26304). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4353/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Вадима Гетьмана, 42-

А у Солом’янському районі м. Києва (А-26071). (Від 10.12.2018 № 08/231-

4284/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Космонавта 

Комарова, 32 у Солом’янському районі м. Києва (А-26059). (Від 06.12.2018 № 

08/231-4268/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Курській, 12 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26079). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4414/ПР). 

197) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Квітки Цісик, 48 в Оболонському 

районі міста Києва (А-22333). (Від 27.12.2018 № 08/231-4351/ПР). 

198) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Олександра Кошиця, 5-г у Дарницькому районі міста Києва (А-26300). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4355/ПР).  

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Академіка Янгеля, 

12/2 у Солом’янському районі м. Києва (А-26069). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4348/ПР). 

200) 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. 
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Маршала Малиновського, 30-а в Оболонському районі міста Києва (А-26041). 

(28.01.2019 № 08/231-487/ПР). 

201) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Архипенка, 10-г в 

Оболонському районі м. Києва (А-26026). (Від 27.12.2018 № 08/231-4352/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Івана Пулюя, 3-А у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26073). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4320/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Героїв Севастополя, 

15-а у Солом’янському районі м. Києва (А-26077). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4347/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Карпинського, 4 у Солом’янському районі міста Києва (А-26062). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4350/ПР). 

205) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Гоголівській, 27-а у 

Шевченківському районі м. Києва (А-26017). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4316/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Героїв Севастополя, 

43 у Солом’янському районі міста Києва (А-26023). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4344/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Стадіонній, 4а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25645). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4416/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Гарматній, 30-А у 

Солом’янському районі м. Києва (А-26067). (Від 26.12.2018 № 08/231-4322/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Івана Світличного, 1 

у Солом’янському районі міста Києва (А-26076). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4319/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12754


30 

 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Іскрівській, 10 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26056). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4317/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. Відрадному, 24а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26070). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4412/ПР). 

212) 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. 

Академіка Білецького, 2-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26020). 

(Від 16.01.2019 № 08/231-279/ПР). 

213) 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. 

Михайла Донця, 16 у Солом’янському районі міста Києва (А-26018). (Від 

17.01.2019 № 08/231-333/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Героїв Севастополя, 

42-А у Солом’янському районі м. Києва (А-26057). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4321/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Метробудівській, 3а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26072). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4415/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на просп. 

Повітрофлотському, 16а у Солом’янському районі міста Києва (А-25319). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4345/ПР). 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Миколи Василенка, 

12-б у Солом’янському районі м. Києва (А-26066). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4346/ПР). 

218) 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. 

Солом’янській, 16-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26424). (Від 

04.02.2019 № 08/231-664/ПР). 
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219) 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. 

Михайла Донця, 17/46 у Солом’янському районі міста Києва (А-26054). (Від 

15.01.2019 № 08/231-190/ПР). 

220) 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. 

Єреванській, 20 у Солом’янському районі міста Києва (А-26422). (Від 

28.01.2019 № 08/231-478/ПР). 

221) 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. 

Академіка Білецького, 7 у Солом’янському районі міста Києва (А-26019). (Від 

16.01.2019 № 08/231-285/ПР).   

222) Про надання в постійне користування управлінню освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Дмитрівській, 68 у Шевченківському районі міста Києва (А-26295). (Від 

07.02.2019 № 08/231-701/ПР). 

223) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Катерини Білокур, 3 у 

Печерському районі міста Києва (А-26094). (Від 04.02.2019 № 08/231-656/ПР). 

224) Про надання в постійне користування УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель закладу освіти на вул. Круглоуніверситетській, 9 у 

Печерському районі міста Києва (А-26103). (Від 16.01.2019 № 08/231-282/ПР). 

225) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Шота Руставелі, 46 у 

Печерському районі міста Києва (А-26083). (Від 28.01.2019 № 08/231-479/ПР). 

226) 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 просп. 

Оболонському, 23-а в Оболонському районі міста Києва (А-26042). (Від 

07.02.2019 № 08/231-694/ПР). 

227) 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 просп. 

Оболонському, 16-г в Оболонському районі міста Києва (А-26301). (Від 

11.02.2019 № 08/231-735/ПР). 
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228) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на бульв. Лесі Українки, 32-А у 

Печерському районі міста Києва (А-26089). (Від 28.01.2019 № 08/231-481/ПР). 

229) 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. 

Йорданській, 24-а в Оболонському районі міста Києва (А-26039). (Від 

07.02.2019 № 08/231-695/ПР). 

230) 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. 

Вишгородській, 6 в Оболонському районі міста Києва (А-26255). (Від 

04.02.2019 № 08/231-660/ПР). 

231) 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. 

Маршала Тимошенка, 11-б в Оболонському районі міста Києва (А-26112). (Від 

28.01.2019 № 08/231-484/ПР). 

232) 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. 

Героїв Дніпра, 32-в в Оболонському районі міста Києва (А-26036). (Від 

07.02.2019 № 08/231-699/ПР). 

233) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Теремківській, 9 у Голосіївському районі міста Києва (А-26222). (Від 

30.01.2019 № 08//231-560/ПР). 

234) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Драгоманова, 25-а у Дарницькому районі міста Києва (А-25239). (Від 

18.02.2019 № 08/231-823/ПР). 

235) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Бориса Гмирі, 3-б у Дарницькому районі міста Києва (А-26012). (Від 04.02.2019 

№ 08/231-659/ПР). 

236) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Олександра Кошиця, 9-а у Дарницькому районі міста Києва (А-25238). (Від 

11.02.2019 № 08/231-734/ПР). 
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237) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Кошиця, 8 

у Дарницькому районі міста Києва (А-25226). (Від 04.02.2019 № 08/231-

655/ПР). 

238) 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. 

Йорданській, 3-а в Оболонському районі міста Києва (А-26253). (Від 16.01.2019 

№ 08/231-284/ПР). 

239) 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. 

Героїв Дніпра, 69 в Оболонському районі міста Києва (А-26110). (Від 

28.01.2019 № 08/231-482/ПР). 

240) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Івана Федорова, 2 у 

Печерському районі міста Києва (А-26093). (Від 28.01.2019 № 08/231-480/ПР). 

241) 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. 

Північній, 20 в Оболонському районі міста Києва (А-26033). (Від 07.02.2019 № 

08/231-702/ПР). 

242) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівлі закладу освіти на вул. Ольгинській, 2/4 у 

Печерському районі міста Києва (А-26087). (Від 04.02.2019 № 08/231-661/ПР). 

243) 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 просп. 

Повітрофлотському, 22 у Солом’янському районі міста Києва (А-26425). (Від 

04.02.2019 № 08/231-654/ПР). 

244) 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. Петра 

Ніщинського, 3 у Солом’янському районі міста Києва (А-26423). (Від 

04.02.2019 № 08/231-658/ПР). 

245) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 14а у 

Печерському районі міста Києва (А-26085). (Від 15.02.2019 № 08/231-806/ПР). 
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246) Про надання в постійне користування УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 12б у 

Печерському районі міста Києва (А-26102). (Від 16.01.2019 № 08/231-280/ПР). 

247) 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. 

Маршала Малиновського, 1-б в Оболонському районі міста Києва (А-26045). 

(Від 01.02.2019 № 08/231-605/ПР). 

248) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Бастіонній, 7/18 у 

Печерському районі міста Києва (А-26088). (Від 04.02.2019 № 08/231-662/ПР). 

249) 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. 

Прирічній, 27-б в Оболонському районі міста Києва (А-26319). (Від 07.02.2019 

№ 08/231-697/ПР). 

250) 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 просп. 

Героїв Сталінграда, 43-а в Оболонському районі міста Києва (А-26035). (Від 

07.02.2019 № 08/231-698/ПР). 

251) 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. 

Маршала Тимошенка, 2-б в Оболонському районі міста Києва (А-26251). (Від 

04.02.2019 № 08/231-663/ПР). 

252) 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 просп. 

Героїв Сталінграда, 13-б в Оболонському районі міста Києва (А-26040). (Від 

07.02.2019 № 08/231-700/ПР). 

253) 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 просп. 

Героїв Сталінграда, 35-а в Оболонському районі міста Києва (А-26111). (Від 

28.01.2019 № 08/231-489/ПР). 

254) 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 в Оболонському районі міста Києва (А-26109). (Від 28.01.2019 № 

08/231-491/ПР). 
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255) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Степана Олійника, 10 у Дарницькому районі міста Києва (А-25229). (Від 

20.02.2019 № 08/231-886/ПР). 

256) 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 просп. 

Героїв Сталінграда, 48-а в Оболонському районі міста Києва (А-26048). (Від 

04.02.2019 № 08/231-657/ПР). 

257) 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. 

Бережанській, 6 в Оболонському районі міста Києва (А-26302). (Від 07.02.2019 

№ 08/231-696/ПР). 

258) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування закладу освіти на вул. Мініна, 4-а у Дніпровському районі 

міста Києва (А-26030). (Від 18.02.2019 № 08/231-824/ПР). 

259) 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. 

Прирічній, 17-б в Оболонському районі міста Києва (А-26046). (Від 28.01.2019 

№ 08/231-486/ПР). 

260) 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. 

Йорданській, 7-г в Оболонському районі міста Києва (А-26038). (Від 28.01.2019 

№ 08/231-483/ПР). 

261) 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. 

Прирічній, 3 в Оболонському районі міста Києва (А-26047). (Від 28.01.2019 № 

08/231-485/ПР). 

262) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. В’ячеслава 

Липинського, 21 у Шевченківському районі м. Києва (А-26016). (Від 19.12.2018 

№ 08/231-4301/ПР). 

263) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Княжий Затон, 7-а у Дарницькому районі міста Києва (А-25627). (Від 

12.03.2019 № 08/231-1172/ПР). 
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264) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Російській, 21 у Дарницькому районі міста Києва (А-25633). (Від 15.04.2019 № 

08/231-1451/ПР). 

265) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Великій Васильківській, 36 у Голосіївському районі міста Києва (А-26623). (Від 

12.03.2019 № 08/231-1184/ПР). 

266) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Олени Теліги, 15-а у Шевченківському районі міста Києва (А-

26641). (Від 12.03.2019 № 08/231-1171/ПР). 

267) 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. 

Йорданській, 4-г в Оболонському районі міста Києва (А-25953). (Від 01.03.2019 

№ 08/231-1093/ПР). 

268) 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. 

Йорданській, 22-а в Оболонському районі міста Києва (А-26044). (Від 

01.03.2019 № 08/231-1095/ПР). 

269) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Рибальській, 4 у 

Печерському районі міста Києва (А-26275). (Від 04.03.2019 № 08/231-1143/ПР). 

270) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 89-а у Голосіївському районі міста Києва (А-26513). (Від 

01.03.2019 № 08/231-1104/ПР). 

271) Про надання в постійне користування управлінню освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 

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

Георгія Гонгадзе, 20-і у Подільському районі міста Києва (А-25365). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1341/ПР). 

272) Про надання загальноосвітньому навчальному закладу «Київський 

спортивний ліцей-інтернат» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бульв. 

Вацлава Гавела, 46 у Солом’янському районі міста Києва (А-26416). (Від 

12.03.2019  №08/231-1183/ПР). 
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273) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Панаса Мирного, 24 у 

Печерському районі міста Києва (А-26244). (Від 01.03.2019 № 08/231-1091/ПР). 

274) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти у пров. Аскольдовому, 5 у 

Печерському районі міста Києва (А-26271). (Від 04.03.2019 № 08/231-1108/ПР). 

275) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Костянтина Заслонова, 10 у Дарницькому районі міста Києва (А-26651). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1422/ПР). 

276) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Євгенія Харченка, 20 у Дарницькому районі міста Києва (А-26648). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1423/ПР). 

277) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Лаврській, 2 у Печерському 

районі міста Києва (А-26272). (Від 01.03.2019 № 08/231-1098/ПР). 

278) 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-26747). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1751/ПР).  

279) 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. 

Златопільській, 3-а у Солом’янському районі міста Києва (А-26746). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1733/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Чорнобильській, 19-а у Святошинському районі міста Києва (А-26897). 

(Від 02.05.2019 № 08/231-1623/ПР).  

281) 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 у пров. 

Західному, 4-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26921). (Від 

18.06.2019 № 08/231-2136/ПР).  
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282) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Миколи Бажана, 7-а у Дарницькому районі міста Києва (А-25632). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1731/ПР).  

283) 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. 

Волгоградській, 6а у Солом’янському районі міста Києва (А-26578). (Від 

15.04.2019 № 08/231-1447/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Доброхотова, 1-б у Святошинському районі міста Києва (А-

26902). (Від 02.05.2019 № 08/231-1624/ПР).  

285) 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. 

Зеленій, 12 у Солом’янському районі міста Києва (А-26579). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1729/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

просп. Леся Курбаса, 9-а у Святошинському районі міста Києва (А-27064). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1907/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жмеринській, 8 у Святошинському районі міста Києва (А-26900). (Від 

02.05.2019 № 08/231-1620/ПР).  

288) 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 у пров. 

Машинобудівному, 24 у Солом’янському районі міста Києва (А-26515). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1735/ПР). 

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Корольова, 8-а у Святошинському районі міста Києва (А-27060). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1904/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Симиренка, 2-а у Святошинському районі міста Києва (А-27074). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1902/ПР).  
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291) 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. 

Кавказькій, 13-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26642). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1734/ПР).  

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Бударіна, 9 у Святошинському районі міста Києва (А-27070). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1980/ПР).  

293) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Антоновича, 4 у Голосіївському районі міста Києва (А-26644). (Від 15.04.2019 

№ 08/231-1453/ПР).  

294) 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. 

Патріарха Мстислава Скрипника, 8/16 у Солом’янському районі міста Києва 

(А-26511). (Від 28.03.2019 № 08/231-1345/ПР). 

295) 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. Сергія 

Колоса, 50 у Солом’янському районі міста Києва (А-26580). (Від 15.04.2019 № 

08/231-1445/ПР). 

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

Києві державної адміністрації та КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ 

СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ «ШКОЛА СПОРТУ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладів освіти на вул. 

Преображенській, 17 у Солом’янському районі міста Києва (499413689). (Від 

06.09.2019 № 08/231-2734/ПР). 

297) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Шота Руставелі, 37 у 

Печерському районі міста Києва (А-26435). (Від 28.03.2019 № 08/231-1346/ПР). 

298) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 32а у 

Печерському районі міста Києва (А-26536). (Від 28.03.2019 № 08/231-1343/ПР). 

299) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

Дарницькому районі м. Києва (А-25227). (Від 15.04.2019 № 08/231-1450/ПР). 
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300) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Драгоманова, 27-а у Дарницькому районі міста Києва (А-25228). (Від 

15.04.2019 № 08/231-1448/ПР). 

301) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Сєченова, 9 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25285). (Від 11.07.2018 № 08/231-2225/ПР). 

302) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Архітектора Вербицького, 26-в у Дарницькому районі міста Києва (А-26684). 

(Від 11.04.2019 № 08/231-1409/ПР). 

303) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Архітектора Вербицького, 9-в у Дарницькому районі м. Києва (А-26650). (Від 

11.04.2019 № 08/231-1408/ПР). 

304) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Тростянецькій, 8-а у Дарницькому районі м. Києва (А-26683). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1410/ПР). 

305) 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. 

Металістів, 11 у Солом’янському районі міста Києва (А-26285). (Від 28.03.2019 

№ 08/231-1344/ПР). 

306) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 71-а у Голосіївському районі міста Києва (А-26639). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1976/ПР). 

307) 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. 

Богатирській, 4 в Оболонському районі міста Києва (А-25909). (Від 29.03.2019 

№ 08/231-1378/ПР). 

308) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Тростянецькій, 19 у Дарницькому районі м. Києва (А-26647). (Від 15.04.2019 № 

08/231-1449/ПР). 
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309) 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. 

Виборзькій, 57 у Солом’янському районі міста Києва (А-26053). (Від 28.03.2019 

№ 08/231-1336/ПР). 

310) 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. 

Новопольовій, 97 у Солом’янському районі міста Києва (А-26283). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1356/ПР). 

311) 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. 

Керченській, 11-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26288). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1335/ПР). 

312) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Інститутській, 14-а у 

Печерському районі міста Києва (А-26688). (Від 11.04.2019 № 08/231-1415/ПР). 

313) 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, 3А у Солом’янському районі міста Києва (А-26286). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1353/ПР). 

314) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Лейпцизькій, 3 у 

Печерському районі міста Києва (А-26270). (Від 28.03.2019 № 08/231-1339/ПР). 

315) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Саксаганського, 64 у Голосіївському районі міста Києва (А-26812). (Від 

15.04.2019 № 08/231-1443/ПР). 

316) 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, 26-а в Оболонському районі міста Києва (А-26034). (Від 12.04.2019 № 

08/231-1425/ПР). 

317) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Ревуцького, 30-а у Дарницькому районі м. Києва (А-25248). (Від 29.03.2019 № 

08/231-1377/ПР). 
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318) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Вірменській, 7 у Дарницькому районі міста Києва (А-26681).(Від 17.04.2019 № 

08/231-1544/ПР). 

319) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Архітектора Вербицького, 7 у Дарницькому районі міста Києва (А-26646). (Від 

17.04.2019 № 08/231-1546/ПР). 

320) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу 

освіти на вул. Бориса Житкова, 7-б у Шевченківському районі міста Києва (А-

23620). (Від 17.04.2019 № 08/231-1547/ПР). 

321) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Архітектора Вербицького, 7-а у Дарницькому районі міста Києва (А-26645). 

(Від 17.04.2019 № 08/231-1543/ПР). 

322) 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 просп. 

Відрадному, 20 у Солом’янському районі міста Києва (А-26282). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1352/ПР). 

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Феодори Пушиної, 4 у Святошинському районі міста Києва (А-26795). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1429/ПР). 

324) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Жилянській, 75 у Голосіївському районі міста Києва (А-26621).(Від 15.04.2019 

№ 08/231-1454/ПР). 

325) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 77 у Голосіївському районі міста Києва (А-26752). (Від 

11.04.2019 № 08/231-1414/ПР). 

326) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Юрія Шевельова, 61 у Дарницькому районі м. Києва (А-25624). (Від 17.04.2019 

№ 08/231-1548/ПР). 
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327) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд Управління освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Харківському 

шосе, 168-к у Дарницькому районі міста Києва (Д-9330). (Від 11.04.2019 № 

08/231-1411/ПР). 

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Жолудєва, 6-г у Святошинському районі міста Києва (А-26904). (Від 

02.05.2019 № 08/231-1607/ПР). 

329) 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. 

Донецькій, 25 у Солом’янському районі міста Києва (А-26287). (Від 28.03.2019 

№ 08/231-1348/ПР). 

330) 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 просп. 

Оболонському, 2-б в Оболонському районі міста Києва (А-26250). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1338/ПР). 

331) 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. 

Героїв Севастополя, 31-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26505). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1340/ПР). 

332) 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 у пров. 

Польовому, 10 у Солом’янському районі міста Києва (А-26289). (Від 28.03.2019 

№ 08/231-1347/ПР). 

333) 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 бульв. 

Вацлава Гавела, 77а у Солом’янському районі міста Києва (А-26509). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1342/ПР). 

334) 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. 

Кадетський Гай, 5 у Солом’янському районі міста Києва (А-26507). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1350/ПР). 

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

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 
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Солом’янській, 19А у Солом’янському районі міста Києва (А-26514). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1351/ПР). 

336) 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 у пров. 

Платонівському, 3 у Солом’янському районі міста Києва (А-26643). (Від 

15.04.2019 № 08/231-1444/ПР). 

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

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Верховинній, 17 у Святошинському районі міста Києва (А-26799). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1428/ПР). 

338) Про надання в постійне користування земельної ділянки школі І-ІІІ 

ступенів № 248 Деснянського району міста Києва для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Миколи Закревського, 

45-б у Деснянському районі міста Києва (А-23607). (Від 15.04.2019 № 08/231-

1452/ПР). 

339) 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. 

Олександра Пироговського, 6А у Солом’янському районі міста Києва (А-

26512). (Від 28.03.2019 № 08/231-1354/ПР). 

340) 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. 

Солом’янській, 35а у Солом’янському районі міста Києва (А-26510). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1355/ПР). 

341) 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. 

Миколи Голего, 8 у Солом’янському районі міста Києва (А-26261). (Від 

28.03.2019 № 08/231-1337/ПР). 

342) Про надання в постійне користування управлінню освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Печенізькій, 2/9 у Шевченківському районі міста Києва (А-23985). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1977/ПР). 

343) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Шолом-Алейхема, 1-а у Деснянському районі міста Києва (А-24586). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1901/ПР). 

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

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 
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Солом’янській, 33а у Солом’янському районі міста Києва (А-26284). (Від 

10.07.2019 № 08/231-2395/ПР). 

345) 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. 

Волгоградській, 15а у Солом’янському районі міста Києва (А-26922). (Від 

09.07.2019 № 08/231-2382/ПР). 

346) 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 просп. 

Космонавта Комарова, 30/28а у Солом’янському районі міста Києва 

(493418484). (Від 22.08.2019 № 08/231-2640/ПР). 

347) 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. 

Каменярів, 32 у Солом’янському районі міста Києва (А-26581). (Від 17.04.2019 

№ 08/231- 1545/ПР). 

348) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Славгородській, 12 у Дарницькому районі міста Києва (А-25247). (Від 

10.06.2019 № 08/231-2103/ПР). 

349) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

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

Руденко, 8-а у Дарницькому районі міста Києва (241386170). (Від 03.09.2019 № 

08/231-2701/ПР). 

350) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Чигоріна, 61 у Печерському 

районі міста Києва (А-26273). (Від 18.04.2019 № 08/231-1557/ПР). 

351) 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. 

Ернста, 10 у Солом’янському районі міста Києва (334148336). (Від 09.09.2019 

№ 08/231-2757/ПР). 

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

Києві державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель закладу освіти на вул. Генерала 

Тупікова, 22 у Солом’янському районі міста Києва (А-26506). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1413/ПР). 

353) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 
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Санаторній, 5-а у Дарницькому районі міста Києва (А-26685). (Від 15.04.2019 

№ 08/231-1508/ПР). 

354) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. 

Миколи Бажана, 7-є у Дарницькому районі міста Києва (241443625). (Від 

19.09.2019 № 08/231-2790/ПР). 

355) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

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

Архітектора Вербицького, 9-і у Дарницькому районі міста Києва (А-26652). 

(Від 03.05.2019 № 08/231-1732/ПР). 

356) 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. 

Металістів, 19 у Солом’янському районі міста Києва (А-26518). (Від 14.05.2019 

№ 08/231-1826/ПР). 

357) 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. 

Солом’янській, 28/30 у Солом’янському районі міста Києва (А-26744). (Від 

14.05.2019 № 08/231-1823/ПР). 

358) 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. Івана 

Пулюя, 3-Б у Солом’янському районі міста Києва (А-26745). (Від 14.05.2019 № 

08/231-1822/ПР). 

359) 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. 

Єреванській, 16-А у Солом’янському районі міста Києва (А-26748). (Від 

14.05.2019 № 08/231-1824/ПР). 

360) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Тарасівській, 6а у Голосіївському районі міста Києва (А-26751). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1412/ПР). 

361) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного закладу на просп. Науки, 

65 у Голосіївському районі міста Києва (А-26980). (Від 23.05.2019 № 08/231-

1900/ПР). 

362) 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 просп. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14527
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14892
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Героїв Сталінграда, 47 в Оболонському районі міста Києва (А-26874). (Від 

14.05.2019 № 08/231-1821/ПР). 

363) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. 

Антоновича, 4/6 у Голосіївському районі міста Києва (545741959). (Від 

20.11.2019 № 08/231-3502/ПР). 

 

3.7. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення фізичній особі-підприємцю Муліку Юрію 

Валерійовичу договору оренди земельної ділянки для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з закладом 

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

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

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

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

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

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

 

3.8. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «ТЕРЕМКИ-БУД» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Жулянській, 20 у 

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

469/ПР). 

 

3.9. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам Личак Ганні Михайлівні та Хатишеву 

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

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку 

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

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянці Левченко Катерині 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13911
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14304
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386


48 

 

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

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

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

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

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

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальній службі перевезень виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

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

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

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Дитячій клінічній лікарні 4 Солом’янського 

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

для експлуатації та обслуговування будівлі молочної кухні Дитячої клінічної 

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

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Національній академії 

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

міста Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

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

08/231-1647/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на вул. Миколи 

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

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

27.12.2018 № 08/231-4360/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на вул. Миколи 

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

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

27.12.2018 № 08/231-4361/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» на вул. Костянтинівській, 

72 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

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

08/231-3734/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Національному музею історії України у Другій 

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

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Меморіального комплексу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11645
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12776
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та благоустрою і озеленення території (К-35616). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3246/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки об’єднанню 

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

у Шевченківському районі міста Києва для утримання та обслуговування 

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

678/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

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

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

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

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Печерського району м. Києва для експлуатації та 

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

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

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

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

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

(Від 17.09.2018 № 08/231-2894/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 
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Кишинівській у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

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

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

3131/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

2957/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Січових Стрільців у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

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

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Льва Толстого у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

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

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Архітектора Городецького у Печерському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

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

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

експлуатації скверу (К-35608). (Від 27.09.2018 № 08/231-3139/ПР). 
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28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Подільському узвозі, Смородинському узвозі та вул. Нагірній у 

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

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

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

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

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

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на узвозі 

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

(Від 26.07.2018 № 08/231-2439/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

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

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

06.06.2018 № 08/231-1963/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Подільському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

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

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

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

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

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 
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Пугачова у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

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

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

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

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

08/231-2401/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Мостицькій у Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень 

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

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

обслуговування зеленої зони (К-33328). (Від 18.07.2018 № 08/231-2310/ПР). 

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

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

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Богатирській (на північ від затоки Верблюд) в Оболонському районі м. Києва 
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для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

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

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

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

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Харківському шосе у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

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

25.06.2018 № 08/231-2132/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень та обслуговування скверу № 2 на Контрактовій площі (К-33263). 

(Від 25.07.2018 № 08/231-2402/ПР). 

48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в межах 

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

Ярославської у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

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

18.06.2018 № 08/231-2063/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

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

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

34026). (Від 19.07.2018 № 08/231-2332/ПР). 
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52) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

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

53) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

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

54) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

24.07.2018 № 08/231-2374/ПР). 

55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

24.07.2018 № 08/231-2376/ПР). 

56) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

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

24.07.2018 № 08/231-2375/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

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

58) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

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

59) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 
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Мечникова у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

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

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

60) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

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

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

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

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Десятинній у Шевченківському районі м. Києва для утримання зелених 

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

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Арсенальній площі у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33338). (Від 02.05.2018 № 08/231-1463/ПР). 

63) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Старонаводницькій (площа Героїв Великої Вітчизняної Війни) у Печерському 

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

та обслуговування озелененої території (К-34897). (Від 13.09.2018 № 08/231-

2865/ПР). 

64) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Оболонському, 16-е та на вул. Маршала Малиновського, 27-а в Оболонському 

районі м. Києва для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (К-33620). (Від 21.05.2018 № 08/231-1707/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Ярослава Гашека, 6-8 у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу 

(К-33259). (Від 15.05.2018 № 08/231-1591/ПР). 

66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля 

будинків № 2, № 4, № 6-6-а та № 8 на вул. Амвросія Бучми у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації скверу (К-

34820). (Від 17.09.2018 № 08/231-2895/ПР). 

67) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Михайла Омеляновича-Павленка у Печерському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34898). (Від 17.09.2018 № 08/231-2893/ПР). 

68) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Оболонській, 1-3 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33454). (Від 

21.05.2018 № 08/23-1706/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Героїв Дніпра, 19 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33608). (Від 

15.05.2018 № 08/231-1590/ПР). 

70) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Юрія Кондратюка, 8 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33614). (Від 

17.05.2018 № 08/231-1660/ПР). 

71) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Ярослава Івашкевича, 1-3 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33613). (Від 15.05.2018 № 08/231-1589/ПР). 

72) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Комунальному підприємству по утриманню 

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

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

19.09.2018 № 08/231-2955/ПР). 

73) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» навколо 

озера Радунка, ландшафтний заказник місцевого значення у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень (К-36276). 

(Від 27.12.2018 № 08/231-4338/ПР). 

 

3.10. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

 

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

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

укладеного між Київською міською радою та закритим акціонерним 
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товариством «УКРЗЕРНОПРОМ» (Д-9328). (220250644). (Від 05.12.2019 № 

08/231-3721/ПР). (Повторно). 

 

3.11. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі громадянину Гончаренку Віктору 

Валерійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Промисловій, 19-б у Дарницькому районі міста Києва (А-24430). (Від 

22.08.2019 № 08/231-2636/ПР). 

 

3.12. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романюку Ігорю 

Віталійовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 16 (літ. О) в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34460). (Від 17.07.2018 № 08/231-2274/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тисленку 

Володимиру Володимировичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 7-а в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34792). (Від 11.09.2018 № 08/231-2820/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33995). (Від 03.07.2018 № 08/231-2176/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34347). (Від 26.07.2018 № 08/231-2446/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Биківнянській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34826). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2819/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качуріну Остапу 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34309). (Від 30.07.2018 № 08/231-2465/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Нелі 

Миколаївні у пров. Дружньому у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-33691). (Від 19.09.2018 № 08/231-2983/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Жиліній Тамарі 

Анатоліївні на вул. Єдності, 20а у Деснянському районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-37225). (Від 18.02.2019 № 08/231-845/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ющенку Павлу 

Михайловичу на хуторі Микільському, 17 км Мінського проспекту в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-30988). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2292/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 14 літ. Р в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34366). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2280/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34345). (Від 26.07.2018 № 08/231-2443/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34350). (Від 18.07.2018 № 08/231-2316/ПР). 

13) 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-38220). (Від 12.03.2019 № 08/231-1185/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трикіші Віталію 

Васильовичу у пров. Ржевському, 7 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34471). (Від 18.07.2018 № 08/231-2322/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку Олегу 

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

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36283). (Від 28.12.2018 № 

08/231-4368/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заїці Сергію 

Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33521). (Від 18.07.2018 № 08/231-2325/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гаврющенку 

Олексію Євгеновичу на вул. Левадній, 12-л у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34097). (Від 25.07.2018 № 08/231-2411/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 1, літ. А в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34360). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2290/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чащину 

Олександру Миколайовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 7 літ. Ж в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34365). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2295/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Антощенку 

Миколі Ігоровичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 9 в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34836). (Від 11.09.2018 № 08/231-2821/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пасіці Юрію 

Павловичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34267). 

(Від 19.07.2018 № 08/231-2358/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дегтярьовій 

Наталії Володимирівні на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34273). (Від 19.07.2018 № 08/231-2361/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пікалюку 

Андрію Олександровичу на вул. Пирнівській, 13 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37211). (Від 18.02.2019 № 08/231-843/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іонову 

Валентину Олександровичу на вул. Замковецькій, 23-е у Подільському районі 

м. Києва для ведення садівництва (К-34469). (Від 11.09.2018 № 08/231-
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2808/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Цілинній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34346). (Від 24.07.2018 № 08/231-2383/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковальчуку 

Сергію Сергійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34232). (Від 19.07.2018 № 08/231-2356/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бурчак Наталії 

Олександрівні на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34247). (Від 19.07.2018 № 08/231-2355/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сторожову 

Валерію Миколайовичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34039). (Від 17.07.2018 № 08/231-2299/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кукоті Світлані 

Петрівні у 2-му пров. Червоноармійському у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33519). (Від 19.07.2018 № 08/231-2347/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Донцову 

Леоніду Івановичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34012). (Від 19.07.2018 № 08/231-2360/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Терещук Катерині 

Вікторівні в мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36663). (Від 01.02.2019 № 08/231-633/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахненко Ларисі 

Анатоліївні на вул. Гаражній, 8б у Дніпровському районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-36068). (Від 12.11.2018 № 08/231-4018/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенко 

Володимиру Володимировичу на вул. Пашківській у Святошинському районі м. 

Києва для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання худоби (К-35492). (Від 11.10.2018 № 
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08/231-3512/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сухову Олексію 

Петровичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-35268). (Від 04.10.2018 № 08/231-3333/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Діденко Людмилі Петрівні у пров. Клінічному, 6 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37468). (Від 04.03.2019 № 08/231-1117/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дарморосту 

Юрію Михайловичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35210). (Від 04.10.2018 № 08/231-3305/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олексійовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35569). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3311/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35498). (Від 04.10.2018 № 08/231-3322/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову 

Володимиру Миколайовичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у 

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

35341). (Від 27.09.2018 № 08/231-3149/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лутченку 

Вячеславу Валерійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36055). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4019/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бельковичу 

Костянтину Володимировичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36059). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4016/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Вірич Любові 

Георгіївні на вул. Марка Черемшини, 15-д у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35221). (Від 27.09.2018 № 08/231-3150/ПР). 
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43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ільченко 

Валентині Олексіївні на вул. Північній, 78а у Дніпровському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34382). (Від 19.09.2018 № 08/231-2981/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хатхоху 

Валентині Іванівні на вул. 7-мій Садовій, 89 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-35193). (Від 01.10.2018 № 08/231-3180/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боровику Євгену 

Олександровичу на вул. 4-тій Садовій, 71 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-34967). (Від 01.10.2018 № 08/231-3175/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Демедюк Галині 

Феліксівні на вул. 29-тій Садовій, 93 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-35348). (Від 04.10.2018 № 08/231-3323/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35465). (Від 04.10.2018 № 08/231-3330/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Числову Дмитру 

Сергійовичу у 3-му пров. Крилова у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-35275). (Від 04.10.2018 № 08/231-3331/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Золотнюку 

Олександру Анатолійовичу на вул. Завальній, 14 у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35261). (Від 04.10.2018 № 08/231-3334/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сторожову 

Валерію Миколайовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-35340). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3335/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головатюку 

Андрію Олеговичу біля вул. Пирнівської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36054). (Від 12.11.2018 № 08/231-4014/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Йончику Сергію 

Дмитровичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36144). (Від 15.11.2018 № 08/231-4106/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11895
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11906
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11906
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11906
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11906
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11906
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12603


63 

 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яценку 

Олександру Івановичу на вул. Надії у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва житлового будинку та господарських споруд (К-36077). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4109/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбенко Олені 

Сергіївні на вул. Гоголя у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35664). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3522/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Черняку Віктору 

Миколайовичу на вул. Радосинській, 1 у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-34925). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2952/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Станку Івану 

Михайловичу у 4-му пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-35407). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3308/ПР). 

57) Про відмову громадянину Контарезу Віталію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі 

міста Києва (781299014). (Від 09.12.2019 № 08/231-3778/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Ігорю 

Миколайовичу біля вул. Пирнівської у Деснянському районі м. Києва для 

дачного будівництва (К-36061). (Від 12.11.2018 № 08/231-4022/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шмельову 

Руслану Володимировичу біля вул. Городище у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36090). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4020/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабюку Олексію 

Віталійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-36027). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4012/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку 

Андрію Дмитровичу біля вул. Хотянівської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36058). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4013/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 
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Оксані Іванівні між вул. Луговою і пров. Садовим у Солом’янському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35234). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3192/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Діденко Людмилі Петрівні у пров. Клінічному, 6 у Солом’янському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-38380). (Від 03.05.2019 № 08/231-1724/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старуку 

Анатолію Анатолійовичу на вул. Робітничій, 2 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (К-36249). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4115/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смирнову 

Олексію Олександровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28573). (Від 03.10.2018 № 08/231-3278/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 

Оксані Іванівні на вул. Шевченка у Солом’янському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35236). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3263/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кетову Андрію 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35528). (Від 03.10.2018 № 08/231-3259/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Дар’ї 

Володимирівні позаду будинку 79 по вул. Ломоносова на перетині з вул. М. 

Ломоносова, на перетині з вул. С. Ковалевської у м. Києві у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35345). (Від 

04.10.2018 № 08/231-3316/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову Івану 

Володимировичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35346). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3172/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Інні 

Іванівні на вул. Ломоносова, позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаражу (К-35347). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3154/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чекірді Сергію 

Степановичу на вул. 4-тій Залізничній, діл. 6 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва (К-35256). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3176/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35457). (Від 03.10.2018 № 08/231-3236/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Центральної в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35500). (Від 03.10.2018 № 08/231-3258/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального житлового будівництва (К-35497). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3187/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Галві Еліні 

Анатоліївні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування гаражу (К-35091). (Від 20.09.2018 № 08/231-

2995/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального житлового будівництва (К-35496). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3281/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олександровичу поблизу вулиці Підлісної у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35570). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3243/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину Віталію 

Валерійовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35218). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3238/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Грушці Галині 

Іванівні на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаражу (К-35349). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3350/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу біля вул. Брест-Литовське шосе у 

Святошинському районі м. Києва для ведення особистого підсобного 

господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби (К-

35490). (Від 11.10.2018 № 08/231-3530/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС- С» на вул. Хрещатик, 7 у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісного 

приміщення (К-34833). (Від 25.09.2018 № 08/231-3078/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМДЕСЯТ ТРИ» на вул. 

Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування 

гаражного комплексу (К-34598). (Від 13.08.2018 № 08/231-2515/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АКВАДОН» на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 літ. «А» літ. 

«Б» у Подільському районі м. Києва для експлуатації нежитлових будівель 

офісного та торгового призначення (К-29997). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3158/ПР). 

 

3.13. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на проспекті 

Василя Порика, 11-в у Подільському районі м. Києва від 14 березня 2005 року 

№ 85-6-00183 (А-25000). (Від 08.04.2019 № 08/231-1394/ПР). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. 

Електротехнічній, 5 у Деснянському районі від 26 квітня 2005 року № 62-6-

00223 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою 

«Рембудреставрація» (395145651). (Від 05.12.2019 № 08/231-3727/ПР). 

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного 

26.01.2004 р. між Київською міською радою та Публічним акціонерним 

товариством «Транспортник» та зареєстрованого 05.02.2004 р. за № 91-6-00212, 

щодо земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:88:061:0038) площею 

3,4141 га для будівництва житлового комплексу по вул. Дегтярівська 25-А у 

Шевченківському районі м. Києва (А-26082). (Від 23.04.2019 № 08/231-

1587/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

 

4. Різне. 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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