
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

V СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання V сесії                               

Київської міської ради                                         

VІІІ скликання 21.11.2017 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, 

Президії Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання V сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 21.11.2017 такі питання: 

 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 12 грудня 2016 року № 553/1557 (від 06.11.2017 № 08/231-2681/ПР). (Доп. 

Принада С.І., Странніков А.М.) 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 

грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» (від 

07.11.2017 № 08/231-2687). (Доп. Репік В.М., Странніков А.М.) 

3) Про створення комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти Дарницького району». (Від 01.09.2017 № 08/231-

1951/ПР). (Доп. Лозовий В.Б.). 

4) Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Київська стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради 
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(Київської міської державної адміністрації). (Від 21.12.2016 № 08/231-

5028/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

5) Про зміну типу та найменування спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 17 м. Києва на комунальний загальноосвітній навчальний 

заклад I-II ступенів «Навчально-реабілітаційний центр № 17» м. Києва. (Від 

24.07.2017 № 08/231-1685/ПР). (Доп. Шкуро М.Ю.). 

6) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 

червня 2017 року № 611/2773 «Про реорганізацію комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) Кінотеатр «Екран». (Від 06.11.2017 № 08/231-

2682/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

7) Про перейменування деяких театрально-видовищних закладів 

культури комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

06.11.2017 № 08/231-2680/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

8) Про затвердження Концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020». (Від 

08.09.2017 № 08/231-2045/ПР). (Доп. Назаров Ю.Л.). 

9) Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень. (Від 

07.11.2017 № 08/231-2683/ПР). (Доп. Репік В.М.) 

10) Про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, 

уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві (Друге читання). 

(Від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР). (Резніков О.Ю.). 

11) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 

лютого 2015 року № 73/938 «Про затвердження Міської цільової програми 

зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки» (в редакції 

рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 303/1307) (Від 

26.10.2017 № 08/231-2649/ПР). (Доп. Резніков О.Ю.) 

12) Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне 

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

ради від 11 лютого 2016 року № 89/89. (Від 22.09.2017 № 08/231-2215/ПР). 

(Доп. Крикунов Ю.В.). 

13) Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

міста Києва на 2017 - 2019 роки (Від 31.10.2017 № 08/231-2660/ПР). (Доп. 

Ткачук Р.С.) 

14) Про затвердження плану роботи Київської міської ради VIII 

скликання на 2017 рік (Від 24.02.2017 № 08/231-546/ПР) (Друге читання). 

(Доп. Міщенко О.Г.). (Повторно). 

15) Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення 

Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». (Від 09.10.2017 № 

08/231-2493/ПР). (Доп. Симонов С.А.). 

16) Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення 

Київської  міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку». 
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(Від 27.04.2017 № 08/231-1129/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

17) Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення 

Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку». 

(Від 20.09.2017 № 08/231-2190/ПР). (Доп. Шарій В.В.). 

18) Про внесення змін до таблиці № 1 додатка № 5 до рішення 

Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». (Від 21.09.2017 № 

08/231-2212/ПР). (Доп. Свириденко Г.В., Кочур М.А.). 

19) Про запровадження та безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва програмного комплексу 

«VlasCom». (Від 21.07.2017 № 08/231-1682/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.).  

20) Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Тітенка 

Василя Степановича. (Від 19.09.2017 № 08/231-2154/ПР). (Доп. Безносюк 

В.Д.). 

21) Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Данілова 

Михайла Олександровича. (Від 19.09.2017 № 08/231-2155/ПР). (Доп. 

Безносюк В.Д.).  

22) Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Журби 

Руслана Юрійовича. (Від 19.09.2017 № 08/231-2156/ПР). (Доп. Безносюк 

В.Д.). 

23) Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 

Малярова Сергія Прокоповича. (Від 13.05.17 № 08/231-1275/ПР). (Доп. 

Мартиненко О.П.). 

24) Про порушення перед Комітетом Верховної Ради України з 

питань науки і освіти клопотання про присудження щорічної Премії 

Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 

професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

Савченку Михайлу Пилиповичу. (Від 20.09.2017 № 08/231-2194/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

25) Про деякі заходи щодо організації функціонування дитячої 

кімнати для тимчасового перебування дітей в адміністративному будинку 

Київської міської ради. (Від 01.06.2017 № 08/231-1386/ПР). (Доп. Пинзеник 

О.О.). 

26) Про питання щодо встановлення паркувальних велосипедних 

стійок біля закладів культури, освіти та охорони здоров'я міста Києва (Від 

28.09.2017 № 08/231-2312/ПР). (Доп. Бродський О.Я.) 

27) Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного 

суду міста Києва. (Від 12.10.2017 № 08/231/2527/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

28) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
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20.04.2017 № 217/2439 «Про затвердження списку присяжних Печерського 

районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-2528/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

29) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

08.12.2016 року № 550/1554 «Про затвердження списку присяжних 

Голосіївського районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-

2529/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

30) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

09.02.2017 року № 822/1826 «Про затвердження списку присяжних 

Оболонського районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-

2530/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

31) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

06.04.2017 № 124/2346 «Про затвердження списку присяжних 

Святошинського районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-

2531/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

32) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

16.03.2017 № 3/2225 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-2532/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

33) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

16.03.2017 № 2/2224 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського 

районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-2533/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

34) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

16.03.2017 № 5/2227 «Про затвердження списку присяжних Дарницького 

районного суду міста Києва». (Від 12.10.2017 № 08/231-2534/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

35) Про озеленення міста Києва. (Від 21.04.2017 №08/231-1025/ПР). 

(Доп. Прокопів В.В.). (Друге читання). 

36) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

на вулиці Гришка, 6-8 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 22.12.2016 № 

08/231-5055/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

37) Про надання статусу скверу земельній ділянці на розі вулиці 

Татарської та провулку Татарського. (Від 04.04.2017 № 08/231-904/ПР). (Доп. 

Банас Д.М.). 

38) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на 

пров. Політехнічному, 2-б у Солом’янському районі м. Києва. (Від 13.09.2017 

№ 08/231-2104/ПР). (Доп. Андрєєв А.С.).  

39) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

по шосе Харківському, 59-65 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 22.06.2017 

№ 08/231-1530/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

40) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

по вул. Тростянецька, 47 у Дарницькому районі м. Києва. (Від. 22.06.2017 № 

08/231-1531/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 
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41) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

по вул. Тростянецька, 51-53 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 22.06.2017 

№ 08/231-1532/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.).   

42) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

на вул. Світлицького (перетин з проспектом Свободи) в Подільському районі 

м. Києва. (Від 16.06.2017 № 08/231-1519/ПР). (Доп. Сторожук В.П.). 

43) Про надання статусу скверу земельній ділянці по вулиці Княжий 

Затон, 4 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 14.06.2017 № 08/231-1505/ПР). 

(Доп. Марченко Р.В.). 

44) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

на вул. Космонавта Волкова, 8 у Деснянському районі м. Києва. (Від 

17.05.2017 № 08/231-1305/ПР). (Доп. Попов Д.В.).  

45) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

на вул. Космонавта Волкова, 12 у Деснянському районі м. Києва. (Від 

17.05.2017 № 08/231-1306/ПР). (Доп. Попов Д.В.).  

46) Про надання статусу скверу земельній ділянці розташованій між 

будинками 7а та 9а на вул. Академіка Туполєва у Святошинському районі м. 

Києва. (Від 15.05.2017 №  08/231-1286/ПР). (Доп. Сагайдак І.В.). 

47) Про надання статусу парку земельній ділянці орієнтовною 

площею 5,0 га, що розташована між проспектом Степана Бандери, вулицею 

Набережно-Рибальською, затокою Вовковата та включення до складу парку 

культури та відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі м. Києва. 

(Від 10.05.2017 № 08/231-1174/ПР). (Доп. Богатов К.В.).  

48) Про надання статусу скверу земельним ділянкам, між будинками 

№ 24 на вулиці Озерній та № 35 на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському 

районі м. Києва (Від 16.05.2017 № 08/231-1299/ПР). (Доп. Старовойт В.М.).  

49) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. 

Перемоги, 144 у Святошинському районі м. Києва (Від 28.04.2017 № 08/231-

1133/ПР). (Доп. Антоненко П.Д.). 

50) Про надання статусу скверу земельній ділянці між будинками на 

вул. Ірпінській, 63-А та вул. Феодори Пушиної, 44/50 у Святошинському 

районі м. Києва (Від 28.04.2017 № 08/231-1134/ПР). (Доп. Антоненко П.Д.) 

51) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 

на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі м. Києва. (Від 05.07.2017 № 

08/231-1585/ПР). (Доп. Кузик П.М.) 

52) Про здійснення заходів щодо реалізації місцевої ініціативи № 

08/КО-12518 від 27.10.2016 щодо створення першої черги рекреаційно-

спортивного парку відпочинку загальноміського значення на Микільській 

Слобідці (Від 06.06.2017 № 08/231-1420/ПР). (Доп. Шаповал А.А.) 

53) Про створення парку відпочинку «Набережна Лівобережжя» на 

земельній ділянці, що розташована між вулицею Микільсько-Слобідською та 

проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва. (Від 30.06.2017             

№ 08/231-1569/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

54) Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної 
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ради України та Кабінету Міністрів України щодо скасування права 

народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд. (Від 

26.09.2017 № 08/231-2252/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). 

55) Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо перегляду періоду надання 

пільг для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. (Від 26.09.2017 № 

08/231-2253/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). 

56) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо збільшення публічності, прозорості проведення та оприлюднення 

результатів земельних торгів. (Від 28.07.2017 № 08/231-1723/ПР). (Доп. 

Петровець О.Ф.). 

57) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо забезпечення онлайн процедури проведення земельних торгів. (Від 

28.07.2017 № 08/231-1722/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

58) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту. (Від 19.12.2016 № 08/231-4985/ПР). (Доп. Пабат О.В.). 

59) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо затвердження порядку про безоплатну передачу земельних 

ділянок співвласникам багатоквартирних будинків. (Від 20.07.2017 № 08/231-

1660/ПР). (Доп. Левін В.І.).  

60) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Національного Банку України. (Від 30.08.2017 № 

08/231-1931/ПР). (Доп. Опадчий І.М.) 

61) Про врегулювання питання використання земельної ділянки 

площею 0,1668 га на вулиці Оболонській, 29 у Подільському районі міста 

Києва. (Від 02.03.2017 № 08/231-619/ПР). (Доп. Башлаков С.В.). 

62) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської 

міської ради від 16 липня 2015 року № 676/1540 «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль». 

(Від 26.06.2017 № 08/231-1540/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

63) Про скасування розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 506 від 26.05.2015 

року (Від 05.12.2016 № 08/231-4802/ПР). (Доп. Кутняк С.В., Буділов М.М.) 

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

 

1) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних майнових 

комплексів закладів культури, науки, фізичної культури та спорту (Від 

14.09.2017 № 08/231-2146/ПР). (Доп. Старостенко Г.В., Муха В.В.). 

2) Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради 

від 24 вересня 2015 року № 43/1946 «Про укладання договорів міни квартир 

(житлових приміщень) з фізичними особами». (Від 31.07.2017 № 08/231-

1745/ПР). (Доп. Шарій В.В.). 

3) 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 05.07.2017 № 08/231-1584/ПР). (Доп. Федотов 

К.П.). 

4) Про надання дозволу Управлінню освіти Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації на знесення та списання основних 

засобів. (Від 15.06.2017 № 08/231-1509/ПР). 

5) Про надання дозволу комунальному підприємству Київської 

міської ради «Телекомпанія «Київ» на списання шляхом ліквідації 

транспортних засобів. (Від 09.06.2017 № 08/231-1451/ПР).  

6) Про надання дозволу комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на списання шляхом ліквідації транспортних засобів. (Від 

09.02.2017 № 08/231-382/ПР). 

7) Про надання дозволу на списання шляхом продажу та ліквідації 

транспортних засобів. (Від 18.08.2017 № 08/231-1847/ПР). 

8) Про надання дозволу Київському університету імені Бориса 

Грінченка на знесення та списання будівлі. (Від 12.07.2017 № 08/231-

1611/ПР). 

9) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«Міжнародна асоціація ветеранів, пенсіонерів та працівників підрозділів по 

боротьбі з організованою злочинністю «Єдність патріотів», вул. Уманська, 

31,  корп. 2, Солом’янський район). (Від 10.04.2016 № 08/231-960/ПР). 

(Повторно). 

10) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

18.07.2017 № 08/231-1655/ПР). (ГО «Спілка ветеранів Афганістану 

Оболонського району м. Києва», вул. Маршала Малиновського, 3). 

11) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (Від 14.04.2017 № 08/231-1004/ПР). (ТОВ «ПАНСІОН МИЛОСЕРДЯ», 

просп. Навої Алішера, 1, Дніпровський район).  

12) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 
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оренди. (Від 04.09.2017 № 08/231-1954/ПР). (ТОВ «ДИТЯЧА СПОРТИВНО-

ТАНЦЮВАЛЬНА ШКОЛА «ФЕНІКС», вул. Березняківська, 32, Дніпровський 

район). 

13) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

29.05.2017 № 08/231-1349/ПР). (ГО «Європейський захист прав інвалідів», вул. 

Б. Хмельницького, 68 Б, Шевченківський район).  

14) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

21.08.2017 № 08/231-1851/ПР). (ГО «Золоті ворота», вул. Пирогова, 10 Г, 

Шевченківський район). 

15) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

21.08.2017 № 08/231-1852/ПР). (ГО Андріївсько-пейзажна ініціатива, вул. 

Володимирська, 12 В, Шевченківський район). 

16) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

26.07.2017 № 08/231-1688/ПР). (ГО «Міжнародна ветеранська організація 

інвалідів війни, Чорнобиля, осіб , які захворіли на гостру променеву хворобу 

та членів їх сімей «ПРОМІНЬ 5-2», вул. Закревського Миколи, 9, Деснянський 

район). 

17) Про продовження терміну дії договору оренди нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва у буд. 

№ 15, літ. А на вул. Стрітенській. (Від 19.07.2017 № 08/231-1656/ПР). 

(Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська 

рада профспілок», вул. Стрітенська, 15, літ. А, Шевченківський район). 

18) Про демонтаж та списання основного засобу, який належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 31.07.2017 

№ 08/231-1725/ПР).  

19) Про реорганізацію окремих комунальних підприємств у сфері 

поховання. (Від 19.09.2017 № 08/231-2159/ПР). (Доп. Науменко Д.В.). 

 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Хоменку 

Леоніду Пилиповичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 111-а у 

Святошинському районі м. Києва (П-9211). (Від 09.03.2017 № 08/231-726/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Теслюку 

Володимиру Володимировичу та Луценко Тетяні Володимирівні для 
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Весняній, 26 у Голосіївському районі м. Києва (П-9473). (Від 

16.02.2017 № 08/231-425/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Троценко 

Світлані Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 57 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9552). (Від 27.06.2017 № 08/231-1553/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Карповій Галині 

Костянтинівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Параджанова, 31 у 

Шевченківському районі м. Києва (П-9426). (Від 26.09.2016 № 08/231-

3947/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ходос Марії 

Володимирівні та Коржу Миколі Івановичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 

Харківському шосе, 242/10 у Дарницькому районі м. Києва (П-9493). (Від 

07.02.2017 № 08/231-360/ПР).  

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Мірасову 

Ільдару Равільовичу, Мірасову Святославу Равільовичу та Мірасовій Лідії 

Марківні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Газовій, 33 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9362). (Від 19.02.2016 № 08/231-1002/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Чернишовій 

Ларисі Вікторівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 75а у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9379). (Від 06.12.2016 № 08/231-4847/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Романовському 

Анатолію Івановичу, Романовському Сергію Михайловичу та Романовській 

Катерині Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Матросова, 1 у 

Печерському районі м. Києва (П-9137). (Від 20.01.2016 № 08/231-445/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Микитенко 

Наталії Дмитрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 12 у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9549). (Від 22.02.2017 № 08/231-493/ПР). 

10) Про приватизацію громадянці Різуник Тамарі Архипівні, члену 

садівничого товариства «Мічурінець» Дарницького району м. Києва 

земельної ділянки на вул. Садовій, 93, діл. 1 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва (П-9687). (Від 15.05.2017 № 08/231-

1296/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Івоніну 

Олександру Михайловичу та Івоніній Олені Петрівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Передовій, 13 у Голосіївському районі м. Києва (П-9651). (Від 11.05.2017 № 
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08/231-1218/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Юденку Івану 

Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 24 у Дарницькому районі 

м. Києва (П-9546).(Від 07.03.2017 № 08/231-693/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Піньковському 

Олексію Івановичу та Глазенкову Сергію Євгеновичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Шпильовій, 14 у Солом’янському районі м. Києва (П-9583). (Від 10.04.2017 

№ 08/231-965/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Болотову-

Гордовському Ігорю Анатолійовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Товарній, 14 у 

Печерському районі м. Києва (П-9588). (Від 06.03.2017 № 08/231-654/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Шаповаловій 

Тетяні Кирилівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Буковинській, 2а у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9597). (Від 23.02.2017 № 08/231-534/ПР). 

 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Федаку Івану Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 125 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-21700). (Від 07.09.2016 № 08/231-

3760/ПР). 

2) Про передачу громадянці Гаврутенко Катерині Василівні у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Мало-Садовій, діл. 27 (с/т «Урожай») у Святошинському районі м. 

Києва (А-9769). (Від 18.01.2017 № 08/231-224/ПР). 

3) Про передачу громадянину Черняку Володимиру Сергійовичу, 

члену громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 154 у Солом’янському районі м. 

Києва (А-22767). (Від 23.01.2017 № 08/231-263/ПР). (Повторно). 

4) Про передачу громадянину Швецову Олександру Віталійовичу, 

члену громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 137 у Солом’янському районі                 

м. Києва (А-22841). (Від 23.01.2017 № 08/231-262/ПР). (Повторно). 

5) Про передачу громадянину Козаченку Олегу Григоровичу, члену 

садівницького товариства «Жасмін», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва у проїзді Сирецькому, 36 у 



11 

 

Подільському районі м. Києва (А-22223). (Від 15.05.2017 № 08/231-1294/ПР). 

6) Про передачу громадянину Незабитовському Леоніду 

Аполінарійовичу, члену садівничого товариства «Озерне» Дарницького 

району м. Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. 1-ій Озерній, діл. 53 у Дарницькому районі 

м. Києва (А-23206). (Від 11.05.2017 № 08/231-1226/ПР). 

7) Про передачу громадянці Антонюк Надії Василівні, члену 

садівничого товариства «Автомобіліст» Дарницького району м. Києва у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. Садовій, 50, діл. 41 у Дарницькому районі м. Києва (А-22041). (Від 

27.04.2017 № 08/231-1095/ПР). 

8) Про передачу громадянці Алтуховій Ірині Петрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Рябова Олега, 64б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22033). (Від 28.09.2017 № 08/231-

2315/ПР). 

9) Про передачу громадянину Баулі Володимиру Павловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Спокійній, 16-б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22036). (Від 27.04.2017 № 08/231-

1102/ПР). 

10) Про передачу громадянці Теплицькій Людмилі Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 39-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22666). (Від 11.05.2017 № 08/231-

1224/ПР). 

11) Про передачу громадянці Гривківській Світлані Михайлівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 31-а 

у Солом’янському районі м. Києва (А-22536). (Від 12.05.2017 № 08/231-

1262/ПР). 

12) Про передачу громадянину Громадському Вячеславу 

Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд у 2-му 

пров. Лермонтова, 3-б у Дарницькому районі м. Києва (А-11667). (Від 

09.08.2016 № 08/231-3382/ПР). 

13) Про передачу громадянину Гіндюку Олексію Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 5-му Садовому, 25 

у Деснянському районі м. Києва (А-23877). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2306/ПР). 

14) Про передачу громадянці Буслаєвій Олені Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 23 у 
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Деснянському районі м. Києва (А-23867). (Від 27.09.2017 № 08/231-2301/ПР). 

15) Про передачу громадянці Безстрашній Ірині Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 37 

у Деснянському районі м. Києва (А-23895). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2304/ПР). 

16) Про передачу громадянці Воробйовій Тетяні Купріянівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 3-му Садовому, 20 

у Деснянському районі м. Києва (А-23868). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2299/ПР). 

17) Про передачу громадянці Батуріній Людмилі Теодозіївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 24-

а у Деснянському районі м. Києва (А-23814). (Від 04.10.2017 № 08/231-

2427/ПР). 

18) Про передачу громадянці Волосевич Наталії Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 34 

у Деснянському районі м. Києва (А-23820). (Від 04.10.2017 № 08/231-

2429/ПР). 

19) Про передачу громадянці Ідель Тетяні Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 22 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23810). (Від 05.10.2017 № 08/231-2441/ПР). 

20) Про передачу громадянці Тарасовій Віталіні Василівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 32 

у Деснянському районі м. Києва (А-23812). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2298/ПР). 

21) Про передачу громадянці Пушняк Любові Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 36 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23811). (Від 27.09.2017 № 08/231-2305/ПР). 

22) Про передачу громадянці Півоваренко Світлані Дмитрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 5-му Садовому, 15 

у Деснянському районі м. Києва (А-23890). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2307/ПР). 

23) Про передачу громадянці Юрченко Ганні Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 21 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23865). (Від 27.09.2017 № 08/231-2297/ПР). 

24) Про передачу громадянці Хачатрян Фаїні Володимирівні у 
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 6-б у 

Деснянському районі м. Києва (А-23875). (Від 05.10.2017 № 08/231-2447/ПР). 

25) Про передачу громадянці Власюк Юлії Олександрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 105 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23891). (Від 03.10.2017 № 08/231-2410/ПР). 

26) Про передачу громадянці Лепесі Оксані Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 9-г у 

Деснянському районі м. Києва (А-23887). (Від 04.10.2017 № 08/231-2430/ПР).  

27) Про передачу громадянці Тороповській Тетяні Миколаївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 5-а у 

Деснянському районі м. Києва (А-23876). (Від 27.09.2017 № 08/231-2300/ПР).  

28) Про передачу громадянці Грішиній Анастасії Ігорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 5-б у 

Деснянському районі м. Києва (А-23893). (Від 05.10.2017 № 08/231-2442/ПР). 

29) Про передачу громадянці Посоховій-Кіреєвій Юлії Миколаївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 1-а у 

Деснянському районі м. Києва (А-23873). (Від 05.10.2017 № 08/231-2443/ПР). 

30) Про передачу громадянину Ромигайлу Саміру Валерійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Козятинській, 10 у 

Печерському районі міста Києва (А-22367). (Від 16.02.2017 № 08/231-

427/ПР). (Повторно). 

31) Про передачу громадянину Єклемі Андрію Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 49 у 

Солом'янському районі м. Києва (А-23390). (Від 29.06.2017 № 08/231-

1568/ПР). 

32) Про передачу громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 3-му Садовому, 22 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23871). (Від 17.10.2017 № 08/231-2573/ПР). 

33) Про передачу громадянці Качуріній Лілії Євгенівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 29 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23824). (Від 18.10.2017 № 08/231-2605/ПР). 

34) Про передачу громадянці Костенко Ірині Михайлівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 30 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23813). (Від 19.10.2017 № 08/231-2620/ПР). 

35) Про передачу громадянину Балаяну Карену Аміковичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 6 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23104). (Від 19.10.2017 № 08/231-2622/ПР). 

36) Про передачу громадянці Грицай Наталії Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 4 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23822). (Від 19.10.2017 № 08/231-2621/ПР). 

37) Про передачу громадянці Дзех Ользі Олександрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 26-а у 

Деснянському районі м. Києва  (А-23807). (Від 19.10.2017 № 08/231-2618/ПР). 

38) Про передачу громадянці Комісаренко Галині Павлівні, члену 

садівничого товариства «ім. Лисенка», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Садовій, 50-а, діл. 2-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-21944). (Від 13.12.2016 № 08/231-4918/ПР). 

 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової  

оцінки: 

 

1) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

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

(Є-1421). (Від 12.06.2017 № 08/231-1467/ПР). (Повторно). 

2) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

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

(Є-1370). (Від 09.03.2017 № 08/231-709/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1396). (Від 31.08.2017 № 08/231-

1947/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1393). (Від 19.01.2017 № 08/231-

242/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1402). (Від 23.02.2017 № 08/231-

544/ПР). 

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

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

складських будівель на вул. Народного ополчення, 13 у Солом’янському 

районі м. Києва (Є-1410). (Від 07.08.2017 № 08/231-1822/ПР). 

7) Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою 

відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЮРОМАШ» для експлуатації 
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та обслуговування нежитлових, адміністративних та виробничих будівель на 

вул. Будіндустрії, 7 (літ. У, У1) у Голосіївському районі м. Києва та для 

експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Будіндустрії, 

7 (літ. «Ц») у Голосіївському районі м. Києва (Є-1441). (Від 22.08.2017 № 

08/231-1907/ПР). 

8) Про продаж земельної ділянки громадянці Сліпець Галині 

Дмитрівні для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень 

(магазинів) на вул. Євгена Сверстюка, 3-г у Дніпровському районі м. Києва 

(Є-1444). (Від 11.09.2017 № 08/231-2062/ПР). 

9) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «СІТІ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку адміністративно-складського 

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

Києва (Є-1425). (Від 27.06.2017 № 08/231-1551/ПР). 

10)  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що  підлягає продажу  (Є-1268). (Від 10.10.2017 № 08/231-

2504/ПР). 

11) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1456). (Від 02.10.2017 № 08/231-

2356/ПР). 

12) Про продаж земельної ділянки  громадянину Ткаченку Ігорю 

Олексійовичу для експлуатації та обслуговування будівлі молодіжного центру 

дозвілля «Зірка» на вул. Максима Кривоноса, 27, літ. «А» у Солом’янському  

районі м. Києва (Є-1437). (Від 31.07.2017 № 08/231-1741/ПР). 

 

3.4. Надання/передача: 

 

1) Про надання Київському палацу дітей та юнацтва земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі Палацу на вул. Івана 

Мазепи, 13 у Печерському районі м. Києва (Д-7810). (Від 04.09.2017 № 

08/231-1965/ПР). 

2) 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). 

3) Про надання Національній академії прокуратури України 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування навчального корпусу 

та господарських будівель на вул. Мельникова, 81-б у Шевченківському 

районі м. Києва (А-21584). (Від 27.03.2017 № 08/231-810/ПР).  

4) Про надання Київському міському консультативно-

діагностичному центру земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 

будівлі діагностичного центру та допоміжних споруд на вул. Юрія 
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Кондратюка, 6 в Оболонському районі м. Києва (А-10336). (Від 28.08.2017 № 

08/231-1920/ПР). 

5) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на вул. Мельниченка, 1 у Святошинському районі        

м. Києва (А-22721). (Від 07.02.2017 № 08/231-362/ПР). (Повторно). 

6)  Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Зовнішні мережі-Київспецбуд» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази будівельно-

монтажного управління № 6 на вул. Камишинській, 3 у Голосіївському 

районі м. Києва (А-22211). (Від 21.10.2016 № 08/231-4375/ПР). (Повторно). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕК АЛЬФА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на              

вул. Каменярів, 68 у Солом’янському районі м. Києва (А-22498). (Від 

16.06.2016 № 08/231-2652/ПР). (Повторно). 

8) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Біонт 

ЛТД» земельної ділянки для будівництва, подальшої експлуатації та 

обслуговування автозаправної станції на просп. Генерала Ватутіна, 17 у 

Деснянському районі м. Києва (А-23609). (Від 02.06.2017 № 08/231-1391/ПР). 

(Повторно). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТО ПОІНТ» земельної ділянки для 

реконструкції та будівництва з розширенням будівель і споруд майнового 

комплексу з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням під об’єкти 

побутового обслуговування населення, торгівлі та офісних приміщень на 

просп. Московському, 16д в Оболонському районі м. Києва (А-22636). (Від 

29.08.2016 № 08/231-3599/ПР). (Повторно). 

10) Про передачу приватному акціонерному товариству «Холдингова 

компанія «Київміськбуд» земельної ділянки для влаштування та 

обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури на 

перетині вул. Тальнівської та вул. Урлівської у 2-му мікрорайоні житлового 

масиву Позняки в Дарницькому районі м. Києва (Д-7778). (Від 29.06.2017              

№ 08/231-1566/ПР). (Повторно). 

11) Про передачу ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОЗДОРОВЧО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «СИЛА БОРИСФЕНУ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування майнового комплексу культурно-оздоровчого 

та рекреаційного призначення на вул. Північній, 9-б в Оболонському районі 

м. Києва (Д-8129). (Від 29.06.2017 № 08/231-1565/ПР). (Повторно). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ВЕСТА-І» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на вул. Академіка 

Каблукова, 23-а у Солом’янському районі м. Києва (Д-8088). (Від 29.06.2017 
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№ 08/231-1557/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу земельної ділянки громадянину Рябікіну Павлу 

Борисовичу для реконструкції нежитлової будівлі під житлово-офісну у пров. 

Бехтеревському, 6 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (Д-6994). (Від 

03.02.2016 № 08/231-669/ПР). (Повторно). 

14) Про передачу фізичній особі-підприємцю Танцюрі Миколі 

Івановичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 

магазину на вул. Маршала Тимошенка, 7-г (літ. А) в Оболонському районі    

м. Києва (Д-7883). (Від 12.05.2017 № 08/231-1247/ПР). (Повторно). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕСТА ТРЕЙДІНГ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування побутово-громадських будівель на вул. 

Світлицького, 31 у Подільському районі м. Києва (Д-7438). (Від 22.03.2017  

№ 08/231-791/ПР). (Повторно). 

16) Про передачу земельної ділянки громадянину Вдовенку Валерію 

Івановичу для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення 

(офісу) на вул. Хрещатик, 42-б у Шевченківському районі м. Києва                        

(А-22113).  (Від 09.03.2016  № 08/231-1290/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕГА ІНКОМ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку на вул. Борщагівській, 143-а у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8230). (Від 27.09.2017 № 08/231-

2288/ПР). 

18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«КРУАЗЕТ» земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлово-громадського комплексу у складі багатоповерхових 

житлових будинків, торгово-розважального та офісного центрів на вул. 

Причальній, 11 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7205). (Від 05.09.2017 № 

08/231-1975/ПР). 

19) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІБО МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» для 

експлуатації та обслуговування будинку, офісних приміщень на бульв. 

Тараса Шевченка, 26/4б у Шевченківському районі м. Києва (А-23854). (Від 

06.09.2017 № 08/231-2000/ПР).  

20) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТПЛЮС» для експлуатації 

та обслуговування будівлі магазину на просп. Перемоги, 129 у 

Святошинському районі м. Києва (Д-8113). (Від 17.07.2017 № 08/231-

1623/ПР). 

21) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРДОР КОМПЛЕКТ» земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими об’єктами громадського обслуговування та 

паркінгами на вул. Причальній, 1/5 у Дарницькому районі м. Києва (Д-8009). 
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(Від 14.09.2017 № 08/231-2135/ПР). 

22) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХНОБУД» земельної ділянки для реконструкції та обслуговування 

виробничої бази на вул. Михайла Максимовича, 28 у Солом’янському районі 

м. Києва (Д-7837). (Від 27.02.2017 № 08/231-557/ПР). 

23) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУПОЛЕВА ІНВЕСТ» для 

експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів на вул. Якуба Коласа, 3/1 у Святошинському районі м. Києва (Д-

8401). (Від 27.09.2017 № 08/231-2287/ПР). 

24) Про передачу публічному акціонерному товариству 

«Укрсоцбанк» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-службового приміщення на просп. Валерія Лобановського, 

132 у Голосіївському районі м. Києва (Д-5769). (Від 18.01.2017 № 08/231-

232/ПР).  

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІЯ ІНВЕСТ ГРУП» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування виробничо-лабораторного комплексу 

підприємству у пров. Куренівському, 15 в Оболонському районі м. Києва (А-

22074). (Від 05.01.2017 № 08/231-36/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного 

центру на просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі м. Києва (А-

23162). (Від 22.09.2017 № 08/231-2214/ПР). 

27) Про передачу земельної ділянки Консорціуму 

«ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Івана Франка, 42 (літера «Б») у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-7338). (Від 03.10.2016 № 08/231-

4087/ПР). 

28) Про передачу громадянам Силенко Олені Анатоліївні та Лємпєрт 

Андрію Марковичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежилої будівлі (складу) та виробничого приміщення (пекарні) на просп. 

Степана Бандери, 28-а, літ. Б в Оболонському районі м. Києва (Д-7480). (Від 

17.07.2017 № 08/231-1630/ПР). 

29) Про передачу земельної ділянки громадянину Ратушному 

Володимиру Володимировичу для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі торгівельного призначення на просп. Голосіївському, 28-

в у Голосіївському районі м. Києва (А-23956). (Від 28.09.2017 № 08/231-

2316/ПР). 

30) Про передачу громадянину Піковеру Юрію Михайловичу 

земельної ділянки для розміщення оздоровчої бази на 26-му кілометрі 

Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва (А-22915). (Від 

04.05.2017 № 08/231-1163/ПР). 
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31) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВВІСМА» для будівництва та 

експлуатації офісного центру на вул. Михайлівській, 18-ж у 

Шевченківському районі м. Києва (А-23051). (Від 24.01.2017 № 08/231-

286/ПР). (Повторно). 

32) Про передачу приватному акціонерному товариству 

«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-

прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Радистів, 40 у 

Деснянському районі м. Києва (Д-7857). (Від 12.04.2017 № 08/231-991/ПР). 

(Повторно). 

33) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для експлуатації та обслуговування 

закладу громадського харчування на просп. Перемоги, 84-в у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-8197). (Від 14.09.2017 № 08/231-

2134/ПР). 

34) Про передачу земельної ділянки    ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ» для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та гаражу на вул. 

Пушкінській, 25-б у Шевченківському районі м. Києва (А-24295). (Від 

19.10.2017 № 08/231-2635/ПР). 

35) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО «НЕРУХОМІСТЬ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку у пров. 

Госпітальному, 4-Б у Печерському районі м. Києва (А-23992). (Від 17.10.2017 

№ 08/231-2571/ПР). 

36) Про передачу громадянці Єлісєєвій Тетяні Василівні земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення 

громадського призначення на вул. Тростянецькій, 4/2 у  Дарницькому районі 

м. Києва (А-23858). (Від 19.10.2017 № 08/231-2619/ПР). 

37) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» земельних ділянок для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель на вул. 

Луговій, 1-а в Оболонському районі м. Києва (Щ-1172). (Від 22.08.2017 № 

08/231-1904/ПР). 

38) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Вайт 

Енерджі» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративних, виробничих приміщень будівель та допоміжних споруд 

заводу на  вул. Вікентія Хвойки, 15/15 у Подільському   районі м. Києва (А-

23642). (Від 07.06.2017 № 08/231-1440/ПР). 

39) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІСІДА» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

закладу громадського харчування на Русанівській набережній, 7 у 

Дніпровському районі м. Києва (Д-7413). (Від 15.11.2016 № 08/231-4632/ПР). 
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3.5. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельних ділянок товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» для будівництва та 

обслуговування багатоквартирних (багатоповерхових) житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими об’єктами громадського обслуговування та 

паркінгами у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі м. Києва (Д-8437). 

(Від 14.09.2017 № 08/231-2147/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельних ділянок приватного 

акціонерного товариства «Київський експериментальний м’ясопереробний 

завод «Дарницький» для будівництва та обслуговування багатоквартирних 

(багатоповерхових) житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

об’єктами громадського обслуговування та паркінгами на вул. Сортувальній, 

5 в Дарницькому районі м. Києва (Д-8008). (Від 14.09.2017 № 08/231-

2148/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

підприємству «АГЛАЙС» для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями та паркінгом на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у 

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 21.02.2007 №62-6-00380 (Д-7854). (Від 17.07.2017 № 

08/231-1629/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 

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

Деснянському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 23.04.2010 №62-6-00553 (Д-7856). (Від 17.07.2017 № 

08/231-1627/ПР).  

 

 

3.6. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 

10.11.2016 № 388/1392 «Про приватизацію земельної ділянки громадянам 

Ріпку Олександру Прокоповичу, Шунько Ганні Матвіївні, Гущіну 

Володимиру Андрійовичу, Єпішину Олексію Івановичу, Швиткіній Людмилі 

Григорівні, Петко Зої Іванівні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Городній, 4 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23435). (Від 22.05.2017 № 08/231-1328/ПР). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

02.03.2006 № 114/3205 «Про передачу земельної ділянки комунальному 

підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» для будівництва 

житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та 

підземним паркінгом на вул. Жолудєва, 1-а у Святошинському районі м. 

Києва» (А-22424). (Від 04.04.2017 № 08/231-898/ПР). 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

06.10.2016 №235/1239 «Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНОВЕЙШИН ГРУП» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Миколи Закревського, 22 у 

Деснянському районі м. Києва» (А-23115). (Від 27.02.2017 № 08/231-556/ПР). 

(Повторно). 

 

3.7. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на 

просп. Степана Бандери, 24-а в Оболонському районі м. Києва від 15.08.2015 

№ 646 (А-23988). (Від 20.09.2017 № 08/231-2191/ПР). 

2) Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, 

укладених між Київською міською радою та публічним акціонерним 

товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (А-24264). 

(Від 17.10.2017 № 08/231-2575/ПР). 

 

3.8. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в місті Києві для будівництва господарських споруд та 

створення службової зони на вул. Кошиця, 5-5-а у Дарницькому районі              

м. Києва (Д-4356). (Від 12.10.2016 № 08/231-4280/ПР). (Повторно). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Міністерству оборони України для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-господарських будівель і споруд 

військового містечка № 159 на вул. Бориспільській, 17 у Дарницькому районі 

м. Києва (Д-7251). (Від 12.10.2016 № 08/231-4281/ПР). (Повторно). 

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. Сім’ї 

Сосніних, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва (А-13328). (Від 

22.08.2017 № 08/231-1902/ПР). 

4) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
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вул. Лук’янівській, 77 у Шевченківському районі м. Києва (А-8682). (Від 

02.03.2017 № 08/231-622/ПР). 

 

 

 

 

 

 

3.9. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення Посольству Королівства Нідерландів в Україні 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку (резиденції) на вул. Добровольчих батальйонів 

(Панфіловців), 24 у Печерському районі м. Києва (А-22963). (Від 06.03.2017 

№ 08/231-646/ПР). 

2) Про поновлення державному підприємству «Державний 

експертний центр» Міністерства охорони здоров’я України договору оренди 

земельної ділянки для реконструкції об’єкта незавершеного будівництва під 

розміщення державного підприємства «Державний фармакологічний центр» 

та медико-реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у 

Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-22301). (Від 

22.11.2016 № 08/231-4696/ПР).  

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Міжнародно-діловий центр» договору оренди земельної ділянки на бульв. 

Тараса Шевченка, 28-30 (вул. Пирогова, 10) у Шевченківському районі м. 

Києва (А-20558). (Від 05.02.2016 № 08/231-722/ПР).  

4) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

земельної ділянки для реконструкції, будівництва та експлуатації 

торговельного, розважального та офісного центру на просп. Степана Бандери, 

15-а в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-22959). 

(Від 23.02.2017 № 08/231-525/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФІРМА «АТРІО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО, мотель) на вул. 

Богатирській в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-

18495). (Від 16.02.2016 № 08/231-926/ПР). 

6) Про поновлення договорів оренди земельних ділянок товариству 

з обмеженою відповідальністю «Бігтур» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування торговельного комплексу з об'єктами інженерно-

транспортної інфраструктури та дитячого дошкільного закладу на просп. 

Миколи Бажана (за вул. Зарічною) у Дарницькому районі м. Києва та 

внесення змін до них (А-23422). ( Від 26.04.2017 № 08/231-1092/ПР). 

(Повторно). 
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7)   Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 

споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-22976). (Від 

21.09.2017 № 08/231-2201/ПР). 

8)   Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди 

земельної ділянки для  експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 

споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-22977). (Від 

21.09.2017 № 08/231-2200/ПР). 

9)   Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 

споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-22978). (Від 

21.09.2017 № 08/231-2202/ПР). 

10) Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 

споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А-22979). (Від 

21.09.2017 № 08/231-2199/ПР). 

 

3.10. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у поновленні ТОВ «Союз-Інформ» договору оренди 

земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 

готельно-торгово-офісного центру з паркінгом та парковкою на вул. 

Мельникова, 3 у Шевченківському районі м. Києва № 91-6-00636 від 

16.03.2007. (Від 05.04.2017 № 08/231-914/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). (Повторно). 

 

3.11. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах бульвару 

Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, проспекту 

Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва. (Від 01.09.2017 № 

08/231-1950/ПР). (Доп. Плешкановська А.М., Лесенко А.В.). 

 

 

3.12. Про поновлення терміну дії рішення: 

 

1) Про поновлення терміну дії рішення Київської міської ради від 

24.12.2009 № 1026/3095 «Про передачу приватному підприємству              

«ТОСНА-1» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

торговельного павільйону з літнім майданчиком на бульв. Івана Лепсе, 57/38 

у Солом’янському районі м. Києва». (Від 12.10.2016 № 08/231-4261/ПР). 
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(Доп. Конобас М.П.). (Повторно). 

 

 

3.13. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на бульв. Ярослава Гашека, 

6-8 у Дніпровському районі м. Києва для утримання, догляду та 

обслуговування скверу (К-29551). (Від 10.05.2017 № 08/231-1181/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Митрополита 

Андрея Шептицького, 5, та 3 у Дніпровському районі м. Києва для утримання 

скверу (К-27949). (Від 24.11.2016 № 08/231-4743/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Бережанській-вул. 

Луговій в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених територій 

загального користування (К-27829). (Від 14.11.2016 № 08/231-4619/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на розі вул. 

Багговутівської та вул. Овруцької у Шевченківському районі для утримання та 

обслуговування скверу (К-27614). (Від 05.10.2016 № 08/231-4139/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 

Сталінграда, 17-19а в Оболонському районі м. Києва для створення 

озеленених територій загального користування (К-27823). (Від 15.11.2016      

№ 08/231-4641/ПР).  

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на площі Мінській в 

Оболонському районі м. Києва для створення озеленених територій загального 

користування (К-27826). (Від 15.11.2016 № 08/231-4640/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 

Сталінграда, 16в в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених 

територій загального користування (К-27822). (Від 17.11.2016 № 08/231-

4656/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 
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зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 

Сталінграда, 11А-13-вул. Йорданській, 24А-28Б в Оболонському районі м. 

Києва для створення озеленених територій загального користування (К-27811). 

(Від 03.11.2016 № 08/231-4517/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Богатирській, 

північніше оз. Лукове (спеціалізований парк «Дубовий гай») в Оболонському 

районі м. Києва для створення озеленених територій загального користування 

(К-27817). (Від 15.11.2016 № 08/231-4639/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на вул. Здолбунівській, 11в 

(13) у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-27180). (Від 24.11.2016 № 

08/231-4732/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району м. Києва на Харківському шосе, 

180/21 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-27875). (Від 02.11.2016 № 

08/231-4498/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Маршала 

Рокоссовського, 2 в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених 

територій загального користування (К-27828). (Від 28.11.2016 № 08/231-

4752/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на бульв. Амвросія Бучми, 5 у 

Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

автоматичної телефонної станції (К-26115). (Від 24.03.2016 № 08/231-1470/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Героїв 

Сталінграда, 21/38 в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених 

територій загального користування (К-27824). (Від 14.11.2016 № 08/231-

4620/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 11 А -

просп. Героїв Сталінграда, 40-42-42А в Оболонському районі м. Києва для 
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створення озеленених територій загального користування (К-27813). (Від 

03.11.2016 № 08/231-4516/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Лятошинського, 26-

б у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-26643). (Від 03.08.2016 № 

08/231-3330/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Якубовського 

(Теремки-2) у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації 

та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-28295). (Від 07.03.2017 № 

08/231-684/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Миколи Лаврухіна, 

11 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон 

і зелених насаджень та обслуговування території скверу (К-26724). (Від 

21.07.2016 № 08/231-3138/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва вздовж Русанівської 

набережної у Дніпровському районі м. Києва для утримання парку (К-26966). 

(Від 16.08.2016 № 08/231-3463/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Ованеса Туманяна 

у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-26925). (Від 

03.08.2016 № 08/231-3329/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Юрія Шумського, 

1б-3 у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-27948). (Від 

06.12.2016 № 08/231-4817/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. Електриків у 

Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень (К-27073). 

(Від 10.10.2016 № 08/231-4205/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Авіаконструктора 
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Антонова, 37-47 у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації скверу (К-22511). (Від 06.07.2016 № 08/231-2877/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Уманській у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку (К-

22528). (Від 14.07.2016 № 08/231-3023/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

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

Севастополя, 42 у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації парку (К-22525). (Від 08.06.2016 № 08/231-2531/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 240 (К-29479). (Від 

04.05.2017 № 08/231-1158/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків № 242, № 243 (К-29544). 

(Від 04.05.2017 № 08/231-1157/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування відкритої траси метрополітену (К-28446). (Від 

26.12.2016 № 08/231-5077/ПР).  

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Степана Бандери, 10 в Оболонському районі                

м. Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків № 124 та 

№ 124а (К-29376). (Від 27.03.2017 № 08/231-809/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Оболонському, 15, 49 в Оболонському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків № 128, № 130 

(К-29410). (Від 28.03.2017 № 08/231-839/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційної камери (К-29265). 

(Від 10.05.2017 № 08/231-1184/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 
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метрополітен» на Одеській площі у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 99 (К-29411). (Від 

27.04.2017 № 08/231-1115/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску (К-29463). 

(Від 10.05.2017 № 08/231-1180/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційних витяжок, ліфтів та 

павільйонів виходу (входу) зі станції метрополітену «Теремки» (К-29462). (Від 

10.05.2017 № 08/231-1178/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на бульв. Івана Лепсе у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації бульвару 

(К-22529). (Від 13.06.2016 № 08/231-2577/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Маршала 

Тимошенка, 1 – вул. Богатирській, 4А в Оболонському районі м. Києва для 

створення озеленених територій загального користування (К-27830). (Від 

15.11.2016 № 08/231-4628/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Круглоуніверситетська 18/2» на вул. Круглоуніверситетській, 18/2 у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (К-27386). (Від 05.09.2016 № 08/231-

3674/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015» на вул. Шолом-Алейхема, 10а у 

Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування магазину    

(К-28877). (Від 31.01.2017 № 08/231-309/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ВОЗНЕСІННЯ 

ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва культової споруди та 

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

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
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«Українське торговельно-будівельне підприємство «ВОЮМ» на вул. 

Машиністівській, 10 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування цілісного майнового комплексу магазину будматеріалів       

(К-29136). (Від 11.04.2017 № 08/231-976/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «МОЛОДІЖНИЙ-2» на вул. 

Волгоградській, 29-А у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного будинку (К-27674). (Від 11.01.2017 № 

08/231-99/ПР). 

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Державному підприємству «Еко» на вул. 

Челябінській, 9-б у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного будинку (К-26406). (Від 26.12.2016 № 

08/231-5096/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству Міжнародний 

аеропорт «Київ» (Жуляни) у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі  м. 

Києва для обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури 

(світлосигнальної системи) (К-27997). (Від 02.11.2016 № 08/231-4499/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та 

експлуатації житлового фонду  спеціального призначення «Спецжитлофонд» 

на вул. Платона Майбороди, 25-б у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації житлового будинку та благоустрою прилеглої території (К-24966). 

(Від 02.08.2016 № 08/231-3306/ПР). 

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛКС «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» на вул. 

Шота Руставелі у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування спортивного комплексу (К-25246). (Від 14.11.2016 № 08/231-

4622/ПР). 

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на вул. Бульварно-Кудрявській, 19 у Шевченківському районі            

м. Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 224             

(К-29362). (Від 19.04.2017 № 08/231-1008/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування східного вестибюлю станції метрополітену 

«Лівобережна» (К-29545). (Від 19.04.2017 № 08/231-1011/ПР). 

48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
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ТОВАРИСТВУ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту» на вул. Деревообробній у Голосіївському районі              

м. Києва для розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного 

транспорту (К-26963). (Від 29.05.2017 № 08/231-1373/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському національному торговельно-

економічному університету на вул. Лобачевського, 23 у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування гуртожитку (К-28555). (Від 

06.03.2017 № 08/231-669/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київській міській клінічній лікарні № 4 на вул. 

Солом’янській, 17 у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації медичного закладу (К-27513). (Від 04.01.2017 № 08/231-11/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київський центр розвитку міського середовища» вздовж річки Почайна до 

затоки  Вовковата між просп. Степана Бандери та вул. Електриків в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування парку культури і відпочинку «Парк Почайна» з об’єктами 

інженерної та транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

(К-29814). (Від 11.05.2017 № 08/231-1209/ПР). 

52) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕН СТРІТ» у пров. Радищева, 8 у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 

складських приміщень (К-27928). (Від 08.11.2016 № 08/231-4543/ПР). 

53) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному  підприємству виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство» на вул. Миколи Юнкерова, 71 в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва громадського (рекреаційного) 

комплексу з центром дозвілля для дітей та молоді (К-28046). (Від 01.12.2016 

№ 08/231-4770/ПР). 

54) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«АТБ-Інвест» на вул. Політехнічній, 31 у Солом’янському районі м. Києва для 

експлуатації магазину продовольчих та непродовольчих товарів (К-23626). 

(Від 05.10.2016 № 08/231-4142/ПР). (Повторно). 

55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ КОМПЛЕКС» на вул. Гарматній, 6 у 

Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
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адміністративної будівлі та службових гаражів (К-26496). (Від 03.11.2016        

№ 08/231-4509/ПР). 

56) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Б.В.К.» на вул. Нововокзальній, 2 у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування адміністративно-офісної будівлі (К-26872). (Від 30.08.2016       

№ 08/231-3625/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватному підприємству «Борей» на вул. 

Олександра Сабурова, 3-В у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування торговельного павільйону-крамниці продтоварів та для 

благоустрою прилеглої території (К-26752). (Від 23.06.2016 № 08/231-

2736/ПР). 

58) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на вул. Либідській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва складських приміщень та автогаража (К-27700). (Від 

28.11.2016 № 08/231-4755/ПР). (Повторно). 

59) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» на вул. Віскозній, 17а у Деснянському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі складу (К-28039). 

(Від 10.01.2017 № 08/231-78/ПР). 

60) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ДЛЯ 

ДІТЕЙ на вул. Януша Корчака, 62 у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування будівлі бібліотеки (К-30303). (Від 03.08.2017 

№ 08/231-1791/ПР).    

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРМІКС СЕРВІС» на просп. Перемоги, 67 (літ. 4 П, літ. 4 Р) у 

Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 

інженерних, адміністративних та складських приміщень існуючих будівель і 

споруд (К-28278). (Від 26.12.2016 № 08/231-5103/ПР). 

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу «50 років 

Жовтня» на Печерському узвозі, 8 у Печерському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (К-

28783). (Від 27.02.2017 № 08/231-560/ПР). 

63) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Державній службі України з надзвичайних 

ситуацій на вул. Круглоуніверситетській, 20/1 у Печерському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі (К-29263). (Від 

06.04.2017 № 08/231-921/ПР). 
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64) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ»  на вул. Сормовській, 13 у Дарницькому 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування магазину продовольчих 

та непродовольчих товарів (К-29581). (Від 10.05.2017 № 08/231-1182/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВКИ СІТІ ГРУП» на просп. Перемоги, 67 літ. Р у 

Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації закладу 

громадського харчування (К-28276). (Від 07.03.2017 № 08/231-679/ПР). 

66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Волоська» на вул. Волоській, 2/21/19 (літ. А) у Подільському 

районі м. Києва для експлуатації багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (К-27279). (Від 05.10.2016 № 

08/231-4132/ПР).  

67) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Державний ощадний банк України»  на вул. Олексіївській, 13 (літера Б) у 

Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

нежилого будинку – відділення ощадбанку (К-28089). (Від 21.02.2017 № 

08/231-461/ПР). 

68) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. 

Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

нежитлового приміщення (заготівельно-зварювальний корпус №3, склад 

заготівок) (К-26191). (Від 20.07.2016 № 08/231-3127/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «АІС МЕДЕСАН» на вул. Хорива, 47 

(літера «Г») у Подільському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації нежитлової будівлі офісного призначення (К-28330). (Від 

18.01.2017 № 08/231-237/ПР). 

70) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Швецовій Наталії Павлівні у пров. 

Куренівському, 17 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування нежитлових та складських будівель і споруд 

(К-30089). (Від 01.08.2017 № 08/231-1765/ПР). 

71) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Джарагяну Артаку Размиковичу на вул. 

Автозаводській, 83 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель соціально-побутового призначення (К-

28954). (Від 09.03.2017 № 08/231-713/ПР). 
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72) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Гавчуку Віталію Анатолійовичу 

на вул. Молодогвардійській, 11 у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації виробничих будівель і споруд (К-27484). (Від 

24.11.2016 № 08/231-4737/ПР).   

73) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Аввакумовій 

Валентині Вадимівні на вул. Оноре де Бальзака, 63-в у Деснянському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу громадського 

харчування (кафе) (К-28022). (Від 06.12.2016 № 08/231-4819/ПР). 

 

 

3.14. Надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27357). (Від 20.09.2016 № 08/231-3898/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27360). (Від 13.09.2016 № 08/231-3821/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27362). (Від 31.10.2016 № 08/231-4475/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27363). (Від 28.09.2016 № 08/231-4011/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27366). (Від 04.10.2016 № 08/231-4092/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 
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для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27367). (Від 04.10.2016 № 08/231-4091/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27371). (Від 29.09.2016 № 08/231-4049/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27424). (Від 14.09.2016 № 08/231-3837/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27425). (Від 14.09.2016 № 08/231-3836/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27473). (Від 05.10.2016 № 08/231-4124/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27474). (Від 21.09.2016 № 08/231-3922/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27475). (Від 20.09.2016 № 08/231-3896/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27476). (Від 11.10.2016 № 08/231-4241/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27477). (Від 19.09.2016 № 08/231-3877/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 
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Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27478). (Від 11.10.2016 № 08/231-4238/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27480). (Від 21.09.2016 № 08/231-3923/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27481). (Від 05.10.2016 № 08/231-4123/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27482). (Від 29.09.2016 № 08/231-4050/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27486). (Від 11.10.2016 № 08/231-4240/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27492). (Від 10.10.2016 № 08/231-4213/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27498). (Від 27.09.2016 № 08/231-3966/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27500). (Від 04.10.2016 № 08/231-4090/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27502). (Від 11.10.2016 № 08/231-4239/ПР). 



36 

 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-27503). (Від 12.10.2016 № 08/231-4284/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мазурчуку Сергію 

Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській, у Голосіївському районі                   

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-27314). (Від 20.09.2016 № 08/231-3897/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Погорілко Надії Миколаївні на вул. 

Контактній, 10 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-27684). 

(Від 28.11.2016 № 08/231-4754/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Слободюку Олександру 

Миколайовичу на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29447). (Від 03.04.2017 № 08/231-885/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пампусі Ігорю Володимировичу 

на вул. Свято-Георгіївській, 11 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29421). (Від 27.03.2017 № 08/231-823/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Мірошниченку Олегу 

Вікторовичу на вул. Свято-Георгіївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29379). (Від 23.03.2017 № 08/231-794/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Паніну Олександру Валерійовичу 

у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29253). 

(Від 23.03.2017 № 08/231-797/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Цегульській Марині Олександрівні 

на вул. Смерековій, 40 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-28231). 

(Від 14.12.2016 № 08/231-4950/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Стовбецькій Віталіні Віталіївні на  

вул. Павла Потоцького у  Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-28013). 

(Від 15.12.2016 № 08/231-4959/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Іващенку Костянтину Борисовичу 

у 4-му пров. Лермонтова, 47 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

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

24218). (Від 18.01.2017 № 08/231-229/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Чехівському Дмитру Івановичу на 

вул. Павла Потоцького, 84б у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29009). (Від 06.03.2017 № 08/231-663/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Гахович Ользі Петрівні на вул. 

Зенітній,8а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-27941). 

(Від 15.12.2016 № 08/231-4958/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Громницькій Тамарі Василівні на 

вул. Сергія Колоса, 123а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29350). 

(Від 28.03.2017 № 08/231-854/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Власкову Андрію Анатолійовичу, 

члену ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗЕЛЕНИЙ БІР»,  на вул. Дніпровській, 68-а в Оболонському 

районі м. Києва для ведення садівництва (К-29070). (Від 21.02.2017 № 

08/231-460/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Патлаченко Ірині Андріївні на вул. 

Вчительській, 33а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (К-28671). 

(Від 28.02.2017 № 08/231-605/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку Станіславу 

Миколайовичу на вул. Ватутіна, 5б у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29163). (Від 09.03.2017 № 08/231-718/ПР).  

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Волохіну Валерію Анатолійовичу 

у пров. Московському, 3е у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-28944). 

(Від 22.02.2017 № 08/231-505/ПР). 
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3.15. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою земельної ділянки/ в поновленні договору оренди/ у 

передачі в оренду: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Харченко Ірині 

Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29142). 

(Від 21.02.2017 № 08/231-465/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Харченко Ірині 

Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва (К-29143). (Від 21.02.2017 № 08/231-466/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Думі Євгену 

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

ведення садівництва (К-29081). (Від 28.02.2017 № 08/231-596/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іноземцевій 

Тетяні Миколаївні у пров. Крайньому, 8-а у Деснянському районі м. Києва 

(К-28880). (Від 28.02.2017 № 08/231-600/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Наземнову 

Вячеславу Валерійовичу на вул. Прикордонній, 22 (урочище Толока) у 

Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва (К-29082). (Від 

28.02.2017 № 08/231-607/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Марченко Ірині 

Анатоліївні на вул. Пирнівській, 13 (урочище Городище) у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-29084). (Від 28.02.2017 № 08/231-609/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кулаженко 

Олені Петрівні на вул. Сорочинській, 10а у Печерському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-29622). (Від 19.04.2017 № 08/231-1012/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гладкову 

Єгору Геннадійовичу у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29063). 

(Від 28.02.2017 № 08/231-597/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лещенку 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд (К-23230). (Від 02.03.2017 № 08/231-627/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бутку 

Олександру Олександровичу на вул. Сигнальній, 22-а у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-28871). (Від 27.02.2017 № 08/231-578/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Жовтанію 

Євгенію Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-29623). (Від 19.04.2017 № 08/231-1015/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шудрак Оксані 

Володимирівні на вул. Луговій, 35а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-26305). (Від 04.04.2017 № 08/231-900/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сівальнєвій 

Ользі Олександрівні на вул. Сергія Колоса, 91 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28775). (Від 22.03.2017 № 08/231-788/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Фесенко Ганні 

Олександрівні на вул. Замковецькій у Подільському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-22474). (Від 10.01.2017 № 08/231-75/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білику 

Володимиру Дем’яновичу на вул. Котовського (біля будинків 23, 25, 27 та 29) 

у Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29297). (Від 09.03.2017 

№ 08/231-722/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ізюмській 

Наталі Миколаївні вул. Котовського (біля будинків 23, 25, 27 та 29) у 

Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-29298). (Від 09.03.2017 № 

08/231-720/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чередниченку 

Антону Володимировичу у пров. Радистів, 3 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28490). (Від 21.03.2017 № 08/231-773/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степаненку 

Сергію Олександровичу у пров. Луговому, 58 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-29083). (Від 27.02.2017 № 08/231-573/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Гриценко Ірині 

Борисівні та Гриценко Світлані Федорівні у пров. Крайньому, 16 у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва дачного будинку (К-29171). 

(Від 22.03.2017 № 08/231-785/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнікову 

Валерію Івановичу у пров. Крайньому, 20 у Деснянському районі м. Києва 

(К-29161). (Від 22.03.2017 № 08/231-786/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ставській Олені 

Петрівні на вул. Радосинській у Деснянському районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-29073). (Від 28.02.2017 № 08/231-595/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Корнієнку 

Павлу Анатолійовичу та Корнієнко Лілії Петрівні у пров. Крайньому, 20-а у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва дачного будинку (К-28795). 

(Від 27.02.2017 № 08/231-580/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чередниченку 

Антону Володимировичу на вул. Ушицькій у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28964). (Від 28.02.2017 № 08/231-587/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок фізичній особі-підприємцю 

Самойленку Сергію Сергійовичу на вул. Братиславській, 26а у Деснянському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих 

та непродовольчих товарів (К-28850). (Від 09.03.2017 № 08/231-719/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Полоннікову 

Сергію Андрійовичу у пров. Крайньому, 8 у Деснянському районі м. Києва 

(К-28794). (Від 27.02.2017 № 08/231-574/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Близнюку 

Віктору Петровичу на вул. Садовій, 6 діл. 54 у Дніпровському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-28931). (Від 16.02.2017 № 08/231-438/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці  Клименок 

Наталі Григорівні на вул. Деснянській, діл. 5 у Дніпровському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-28975). (Від 27.02.2017 № 08/231-558/ПР). 
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28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Грибановій 

Вікторії Володимирівні на вул. 214-тій Садовій, діл. 13 у Дніпровському 

районі м. Києва для ведення садівництва (К-29003). (Від 27.02.2017 № 

08/231-576/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Аквамарин-555» на вул. Курнатовського, 1а у 

Дніпровському районі м. Києва для обслуговування будівлі закладу 

громадського харчування (К-29736). (Від 24.04.2017 № 08/231-1031/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бобровнику 

Віталію Валерійовичу у Голосіївському районі м. Києва для дачного 

будівництва (К-29294). (Від 03.04.2017 № 08/231-895/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Харченко Ірині 

Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаражу (К-29141). (Від 22.03.2017 № 08/231-790/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Харченку 

Олексію Анатолійович у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаражу (К-29146). (Від 22.03.2017 № 08/231-787/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябчуну 

Олександру Антоновичу на вул. Лисогірській, 37 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва індивідуального гаража (К-24486). (Від 28.02.2017 № 

08/231-586/ПР).  

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кокоші 

Олександру Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28912). (Від 27.02.2017 № 08/231-575/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іпієву Арсену 

Джамалутдіновичу на вул. Передовій, 45г у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28985). (Від 22.02.2017 № 08/231-510/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Герасименко 

Любові Олександрівні на вул. Академіка Кащенка, 59 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-29224). (Від 28.03.2017 № 08/231-846/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 
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ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ІППОН-ЛТД» на 

Столичному шосе, 26 км у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

середньоповерхових житлових будівель (К-28338). (Від 22.02.2017 № 08/231-

512/ПР).   

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чередниченку 

Антону Володимировичу на Великій Кільцевій дорозі в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-29231). (Від 22.03.2017 № 08/231-784/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фалю Артему 

Миколайовичу на вул. Верховинній у Святошинському районі міста Києва 

для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-28960). 

(Від 27.02.2017 № 08/231-581/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лопаті Тетяні 

Віталіївні на вул. Трублаїні у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28967). (Від 24.04.2017 № 08/231-1032/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Скрильник 

Марії Георгіївні на вул. Підлісній, 6 у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і 

споруд (К-28940). (Від 27.02.2017 № 08/231-572/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КПО ГАРАНТ» на вул. 

Старонаводницькій у Печерському районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими приміщеннями соціально-громадського призначення та 

паркінгом (К-25877). (Від 12.02.2016 № 08/231-859/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. 

Києва від вул. Міської вздовж Будинку ветеранів сцени ім. Н.М. Ужвій, від 

вул. Міської до вул. 1-шої Лінії та розподільча смуга від вул. 1-шої Лінії до 

вул. 2-гої Лінії (вздовж вул. Миколи Юнкерова) на території Пущі-Водиці в 

Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених 

насаджень загального користування (скверу) (К-28378). (Від 26.12.2016 № 

08/231-5084/ПР). 

44) Про відмову у наданні фізичній особі-підприємцю Роді Валентині 

Петрівні земельної ділянки для експлуатації павільйону по продажу товарів 

народного споживання на Русанівській набережній, 8/2 у Дніпровському 

районі м. Києва (А-23690).  (Від 22.08.2017 № 08/231-1886/ПР). 
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45) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Житло 

Киянам» в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва 

комплексу багатоповерхових житлових будинків з об’єктами соціально-

побутового призначення між просп. Миколи Бажана та вул. Завальною у 

Дарницькому районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання  можливості продажу їх (або права оренди на них) на 

земельних торгах (А-19237). (Від 31.03.2016 № 08/231-1579/ПР). 

46) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТОРГСЕРВІС» у передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,36 га на вул. Отто Шмідта, 26-б для будівництва, експлуатації та 

обслуговування медичного центру. (Від 04.04.2017 № 08/231-905/ПР). (Доп. 

Банас Д.М.)  

47) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТОРГСЕРВІС» у передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,14 га на вул. Отто Шмідта, 26-б для будівництва, обслуговування 

об’єкту транспортної інфраструктури (під’їзду). (Від 04.04.2017 № 08/231-

906/ПР). (Доп. Банас Д.М.)  

48) Про відмову громадянину Липовченку Андрію Миколайовичу у 

передачі в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

торгівельного павільйону на вул. Полярній, 2 в Оболонському районі м. 

Києва. (Д-1980). (Від 12.10.2016 № 08/231-4286/ПР). 

 

 

3.16. Про розірвання договору оренди земельної ділянки  

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 18.11.2004 

№ 85-6-00159 (зі змінами),  укладеного між Київською міською радою та 

Центральним регіональним управлінням громад Свідомості Крішни для 

будівництва, експлуатації та обслуговування господарських будівель у пров. 

Зоряному, 12а у Подільському районі міста Києва та визначення переліку 

земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу (або продажу 

права їх оренди) на земельних торгах (А-22120). (Від 12.01.2017 № 08/231-

125/ПР).  

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки  площею 1,88 

га, що розташована по вул. Уманська, 8-12 у Солом’янському районі м. 

Києва, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Монарх» № 72-6-

00265 від 11.04.2005 року. (Від 11.11.2016 № 08/231-4588/ПР). (Доп. 

Ярошенко Р.В., Назаренко В.Е., Руденко О.П., Конобас М.П.).  

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 

№ 62-6-00247, укладеного між Київською міською радою та ТОВ НТП 

«Бонус-П» для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину - кафе 

з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 36/2 у Деснянському 

районі м. Києва (Від 13.06.2017 № 08/231-1474/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 
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4) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 01.12.2003 

№79-6-00162, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «СБС-НАДІЯ», та надання земельній ділянці 

площею 0,12 га на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки у 

Голосіївському районі м. Києва статусу скверу. (Від 31.08.2017 № 08/231-

1938/ПР). (Доп. Міщенко О.Г., Картавий І.Л.) 

5) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007 

№ 85-6-00333 (зі змінами, внесеними договором від 30.06.2015 № 512), 

укладеного між Київською міською радою  та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Компанія «Елонг». (А-23575). (Від 17.05.17 № 08/231-

1312/ПР). 

6) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 

№ 78-6-00192, укладеного між Київською міською радою та закритим 

акціонерним товариством «Лакма» для експлуатації та обслуговування 

виробничих будівель і споруд на вул. Коноплянській, 12 в Оболонському 

районі м. Києва (А-22494). (Від 16.08.2016 № 08/231-3457/ПР). 

7) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.03.2009 

№ 75-6-00445, укладеного між Київською міською радою та Всеукраїнським 

союзом церков християн віри євангельської п’ятидесятників для будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівлі Головної канцелярії ВСЦХВЄП на               

вул. Відпочинку, 5 у Святошинському районі міста Києва та визначення 

переліку земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу (або 

продажу права їх оренди) на земельних торгах (А-22707). (Від 14.11.2016                   

№ 08/231-4623/ПР). 

 

 

4. Різне. 

 

1) Інформація Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

виконання рішення Київської міської ради від 14.09.2017 № 8/3015 «Про 

врегулювання питання використання земельної ділянки площею 0,5506 га на 

перетині вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової в Дарницькому районі 

міста Києва». (Доп. Поліщук О.Г.) 

 

 

 

 

Київський міський голова                                                    В. Кличко 

 


