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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 04 листопада 2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 04 листопада 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про Регламент Київської міської ради. (Від 20.10.2021 № 08/231-

3767/ПР). (Доп. Ємець Л.О.). 

2) Про затвердження Положення про публічні консультації під час 

планування громадських просторів в місті Києві. (Від 14.09.2021 № 08/231-

3359/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 

3) Про порушення клопотання перед Головою Верховної Ради України 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Кузьминець Лариси 

Петрівни. (Від 30.07.2021 № 08/231-2805/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про порушення клопотання перед Головою Верховної Ради України 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Шукевича Юрія 

Володимировича. (Від 29.06.2021 № 08/231-2254/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

5) Про порушення клопотання перед Головою Верховної Ради України 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України трудового колективу 
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Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського району м. Києва. (Від 

31.08.2021 № 08/231-3245/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.).  

6) Про зміну типу та найменування дошкільного навчального закладу 

№168. (Від 14.07.2021 № 08/231-2536/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

7) Про виплату громадянці Гушленко Катерині Миколаївні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (Від 27.08.2021 № 08/231-3192/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

8) Про створення Центру комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю Святошинського району міста Києва. (Від 02.09.2021 № 08/231-

3270/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

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

міської ради від 02 липня 2015 року № 664/1528 «Про затвердження об’єкта 

права комунальної власності територіальної громади міста Києва, який може 

надаватися в концесію». (Від 26.08.2021 № 08/231-3138/ПР). (Доп. Кандибор 

Р.В.). 

10) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Рейтарська, 17» у Шевченківському районі 

міста Києва. (Від 07.07.2020 № 08/231-1694/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

11) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Казка» у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 07.07.2020 № 08/231-1693/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

12) Про оголошення природної території комплексною пам’яткою 

природи місцевого значення «Зелений гай». (Від 30.06.2021 № 08/231-

2269/ПР0. (Доп. Москаль Д.Д.). 

13) Про оголошення природної території комплексною пам’яткою 

природи місцевого значення «Вовча гора». (Від 05.07.2021 № 08/231-2296/ПР). 

(Доп. Москаль Д.Д.). 

14) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Став Кулик». (Від 30.06.2021 № 08/231-2270/ПР). (Доп. 

Москаль Д.Д.). 

15) Про виправлення технічної помилки у рішенні Київської міської 

ради від 08.07.2021 № 1586/1627 «Про внесення змін у додаток до рішення 

Київської міської ради від 06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку 

присяжних Оболонського районного суду міста Києва». (Від 08.10.2021 № 

08/231-3708/ПР). (Доп. Плужник О.А.). 

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

12.03.2020 № 232/8402 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського 

районного суду міста Києва». (Від 08.10.2021 № 08/231-3709/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 08.10.2021 № 08/231-3710/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

18) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності впровадження механізму закупівель лікарських 
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засобів для лікування орфанних захворювань за договорами керованого 

доступу. (Від 21.10.2021 № 08/231-3779/ПР). (Доп. Старостенко Г.В.). 

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

Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення розміру державного 

медичного забезпечення. (Від 21.10.2021 № 08/231-3780/ПР). (Доп. Старостенко 

Г.В.). 

 

2. Про питання найменування, перейменування, уточнення назв 

об’єктів міського підпорядкування: 

 

1) Про присвоєння назви площі у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 21.07.2021 № 08/231-2587/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

2) Про присвоєння назви проїзду у Печерському районі міста Києва. 

(Від 21.07.2021 № 08/231-2590/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

3) Про присвоєння імені скверу у Подільському районі міста Києва. 

(Від 21.07.2021 № 08/231-2589/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

4) Про присвоєння назви площі у Печерському районі міста Києва. 

(Від 21.07.2021 № 08/231-2588/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

5) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 10.05.2019 № 08/231-1787/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.).  

6) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 14.01.2020 № 08/231-73/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

7) Про перейменування вулиці у Дарницькому районі міста Києва. 

(Від 31.05.2019 № 08/231-1948/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

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

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

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

(Від 14.01.2020 № 08/231-74/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

10) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 08.05.2018 № 08/231-1505/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

11) Про перейменування провулку у Святошинському районі міста 

Києва. (Від 14.01.2020 № 08/231-78/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

12) Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва. 

(Від 14.01.2020 № 08/231-75/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

13) Про перейменування вулиці у Святошинському районі міста Києва. 

(Від 14.01.2020 № 08/231-76/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

14) Про перейменування вулиці у Солом’янському та Голосіївському 

районах міста Києва. (Від 14.01.2020 № 08/231-72/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

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

(Від 14.01.2020 № 08/231-77/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

16) Про перейменування вулиці у Дніпровському та Деснянському 

районах міста Києва. (Від 10.12.2019 № 08/231-3831/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

17) Про уточнення назв вулиць та провулку у Шевченківському та 

Голосіївському районах міста Києва. (Від 10.02.2021 № 08/231-646/ПР). (Доп. 

Коляденко В.М., Смілка В.А.). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-347951727
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15661
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19628
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3. Власність: 

 

1) Про включення до Переліку першого типу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 06.04.2021 № 

08/231-1221/ПР). (Доп. Калініченко Д.Ю.). (Повторно). 

 

4. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Терентьєв М.О., Оленич П.С., Пелих В.М., Свистунов О.В.): 

 

4.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

4.1.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень в 

межах пров. Моторного у Голосіївському районі міста Києва (340193261). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1059/ПР). (Повторно). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(скверу) на вул. Академіка Заболотного, 94 у Голосіївському районі міста Києва 

(546601054). (Від 27.01.2021 № 08/231-580/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між вул. Митрополита Андрея Шептицького, 

24, 24-в та вул. Челябінською, 5-б у Дніпровському районі м. Києва для 

створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38413). (Від 14.05.2019 № 

08/231-1830/ПР). 

4) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Теодора Драйзера, 9-11 у Деснянському районі 

міста Києва (453015150). (Від 28.01.2020 № 08/231-236/ПР). 

5) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Лук’янівській, 5 у Шевченківському районі 

міста Києва (310113420). (Від 20.03.2020 № 08/231-726/ПР). 

6) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1778184029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1778184029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1778184029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1495516254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
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на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для створення, облаштування та експлуатації зелених 

насаджень загального користування біля будинків № 18-б, № 22-а, № 22-б на 

просп. Оболонському в Оболонському районі міста Києва (483013108). (Від 

24.06.2021 № 08/231-2231/ПР). 

7) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на перетині вул. Антоновича та вул. Лабораторної у Голосіївському районі 

міста Києва (201092559). (Від 02.04.2020 № 08/231-881/ПР). 

 

4.1.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «НАДІЯ» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного будинку 

на вул. Драгоманова, 14 у Дарницькому районі міста Києва (660660199). (Від 

16.11.2020 № 08/231-2811/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для облаштування 

складського майданчика для збереження майна підприємства на вул. 

Копилівській, поруч з буд. 67, корп. 10 у Подільському районі міста Києва 

(635080179). (Від 25.08.2021 № 08/231-3136/ПР). 

3) Про надання казенному підприємству «Кіровгеологія» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування адміністративно-

лабораторного корпусу на вул. Михайла Бойчука, 8/9 у Печерському районі 

міста Києва (330196837). (Від 28.08.2021 № 08/231-3229/ПР). 

4) Про надання ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС на вул. 

Молодогвардійській, 28 у Солом’янському районі міста Києва (201569183). (Від 

21.04.2021 № 08/231-1352/ПР). 

5) Про надання Національному агентству з питань запобігання 

корупції дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для влаштування та обслуговування 

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього 

сервісу) на бульв. Дружби народів, 28 у Печерському районі міста Києва 

(340126352). (Від 05.08.2021 № 08/231-2946/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21236
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22239
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-318897449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21952
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6) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЇК ІНВЕСТ ГРУП» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури, крім об’єктів дорожнього дорожнього сервісу (заїздів-виїздів) 

на перетині вул. Дорогожицької та вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському 

районі міста Києва (201401249). (Від 01.10.2021 № 08/231-3634/ПР). 

 

4.2. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бутіній Олені Валентинівні, члену 

садівницького товариства «Дніпровське-1», на вул. 4-тій Садовій, діл. 1 в 

Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-36286). (Від 

08.01.2019 № 08/231-31/ПР). 

 

4.3. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою:  

 

1) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(201958628). (Від 28.08.2021 № 08/231-3225/ПР). 

2) Про відмову громадянину Кочмаруку Михайлу Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і 

дачного будівництва у Голосіївському районі міста Києва (421018180). (Від 

28.08.2021 № 08/231-3224/ПР). 

3) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродіській у Голосіївському 

районі міста Києва (201384009). (Від 28.08.2021 № 08/231-3223/ПР). 

4) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Хохлова у 

Голосіївському районі міста Києва (509701031). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3222/ПР). 

5) Про відмову громадянці Снісаренко Олександрі Вікторівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення садівництва та 

городництва у Подільському районі міста Києва (596901791). (Від 28.08.2021 № 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13308
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13308
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13308
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13308
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13308
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22233
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22237
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08/231-3227/ПР). 

6) Про відмову громадянину Мисюкевичу Максиму Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (390178190). (Від 09.02.2021 № 08/231-

638/ПР). 

7) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(418010263). (Від 28.08.2021 № 08/231-3203/ПР). 

8) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(556301547). (Від 28.08.2021 № 08/231-3202/ПР). 

9) Про відмову громадянці Тараненко Катерині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Петровському в 

Оболонському районі міста Києва (566301521). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2619/ПР). 

10) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Лазурного, 13 у Голосіївському 

районі міста Києва (380155912). (Від 11.08.2021 № 08/231-2995/ПР). 

11) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крутій у Голосіївському районі міста 

Києва (541801372). (Від 11.08.2021 № 08/231-2996/ПР). 

12) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Назарія Яремчука, 48 у 

Голосіївському районі міста Києва (691430162). (Від 11.08.2021 № 08/231-

2997/ПР). 

13) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Курортній в Оболонському районі міста Києва (201159835). (Від 11.08.2021 № 

08/231-2998/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22212
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22212
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22212
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22212
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22212
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22041
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14) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Любомирської, 2д у Голосіївському 

районі міста Києва (591501231). (Від 11.08.2021 № 08/231-2999/ПР). 

15) Про відмову громадянину Любченку Сергію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у мікрорайоні Віта-Литовська у 

Голосіївському районі міста Києва (402013447). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3000/ПР). 

16) Про відмову громадянину Бабенку Юрію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 27 у 

Деснянському районі міста Києва (514601768). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3008/ПР). 

17) Про відмову громадянину Гриценку Юрію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному (наступний за будинком з 

номером 44) у Голосіївському районі міста Києва (300179188). (Від 28.08.2021 

№ 08/231-3220/ПР). 

18) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському 

районі міста Києва (525201747). (Від 28.08.2021 № 08/231-3219/ПР). 

19) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(350137737). (Від 28.08.2021 № 08/231-3218/ПР). 

20) Про відмову громадянці Шевченко Ользі Юріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для ведення садівництва та городництва у Подільському 

районі міста Києва (701503017). (Від 28.08.2021 № 08/231-3228/ПР). 

21) Про відмову громадянину Згурському Руслану Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Військовій, 38А у Голосіївському 

районі міста Києва (340165825). (Від 11.08.2021 № 08/231-3009/ПР). 

22) Про відмову громадянину Стецюку Петру Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва поблизу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22035
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22035
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22035
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22035
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22035
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22228
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22027
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22027
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22027


9 

 

провулку Соснового у Деснянському районі міста Києва (330156823). (Від 

11.08.2021 № 08/231-3013/ПР). 

23) Про відмову громадянці Сагайдак Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на Лінії 6 в 

Оболонському районі міста Києва (201251716). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3014/ПР). 

24) Про відмову громадянину Гоєнку Сергію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Медовій, 3 у 

Солом’янському районі міста Києва (676510123). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3015/ПР). 

25) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на Лінії 

6 в Оболонському районі міста Києва (401015715). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3017/ПР). 

26) Про відмову громадянину Нєдєльчеву Антону Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жамбила Жабаєва, 

23А у Шевченківському районі міста Києва (643690175). (Від 11.08.2021 № 

08/231-3019/ПР). 

27) Про відмову громадянину Харитонову Леоніду Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі міста Києва (637250142). (Від 19.08.2021 № 08/231-

3103/ПР). 

28) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 22 у Голосіївському районі 

міста Києва (340123198). (Від 19.08.2021 № 08/231-3101/ПР). 

29) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Залежної, 11 у Голосіївському районі 

міста Києва (509901289). (Від 19.08.2021 № 08/231-3100/ПР). 

30) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд біля вул. Бродівської, 123-а у Голосіївському районі міста 

Києва (484015378). (Від 19.08.2021 № 08/231-3099/ПР). 

31) Про відмову громадянці Шостак Наталії Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68г у Голосіївському 

районі міста Києва (370120142). (Від 19.08.2021 № 08/231-3098/ПР). 

32) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Соснової, 40 у Голосіївському районі 

міста Києва (310114009). (Від 19.08.2021 № 08/231-3097/ПР). 

33) Про відмову громадянці Кармазіній Тетяні Віталіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Набережно-Корчуватській, 23 у Голосіївському районі міста Києва (201324666). 

(Від 19.08.2021 № 08/231-3096/ПР). 

34) Про відмову громадянину Струкову Олександру Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва поблизу провулку Соснового у Деснянському районі міста Києва 

(598401311). (Від 11.08.2021 № 08/231-3006/ПР). 

35) Про відмову громадянці Зеленській Ганні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. Кутовій, 35 у 

Солом’янському районі міста Києва (681450134). (Від 12.08.2021 № 08/231-

3038/ПР). 

36) Про відмову громадянину Стецюку Петру Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва поблизу 

провулку Соснового у Деснянському районі міста Києва (532801586). (Від 

11.08.2021 № 08/231-3030/ПР). 

37) Про відмову громадянці Лебедєвій Ірині Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва по вул. Комунальній у 

Голосіївському районі міста Києва (201336498). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3033/ПР). 

38) Про відмову громадянину Баркову Назару Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Крутій 

у Голосіївському районі міста Києва (408015873). (Від 12.08.2021 № 08/231-

3037/ПР). 

39) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Бродівської, 147-Е у Голосіївському 

районі міста Києва (709371019). (Від 12.08.2021 № 08/231-3039/ПР). 

40) Про відмову громадянину Любімову Максиму Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі міста Києва 

(492015721). (Від 11.08.2021 № 08/231-3023/ПР). 

41) Про відмову громадянці Пригорницькій Олександрі Олексіївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому 

районі міста Києва (340157943). (Від 11.08.2021 № 08/231-3012/ПР). 

42) Про відмову громадянину Хільку Андрію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Набережно-Корчуватській, 23 у Голосіївському районі міста Києва (390132895). 

(Від 13.08.2021 № 08/231-3055/ПР). 

43) Про відмову громадянці Гуровій Ользі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі 

міста Києва (463014854). (Від 13.08.2021 № 08/231-3056/ПР). 

44) Про відмову громадянину Пасечнику Юрію Борисовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому районі 

міста Києва (350136224). (Від 26.08.2021 № 08/231-3159/ПР). 

45) Про відмову громадянці Тремтій Світлані Петрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній (Сосновій) у 

Голосіївському районі міста Києва (330144057). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3160/ПР). 

46) Про відмову громадянину Безклинському Олександру Валерійовичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68д у 

Голосіївському районі міста Києва (771173013). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3157/ПР). 

47) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (717840018). (Від 26.08.2021 № 08/231-3155/ПР). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22078
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22080
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22080
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22080
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22080
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22170
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22168
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22168
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22166
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22166
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22166
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22166
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22166
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48) Про відмову громадянину Безклинському Валерію Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68б у 

Голосіївському районі міста Києва (781205019). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3154/ПР). 

49) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(515801690). (Від 26.08.2021 № 08/231-3153/ПР). 

50) Про відмову громадянину Хаустову Назару Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі міста 

Києва (418011121). (Від 26.08.2021 № 08/231-3152/ПР). 

51) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(201443759). (Від 26.08.2021 № 08/231-3151/ПР). 

52) Про відмову громадянці Козицькій Світлані Геннадіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Лісоводній (між 

будинками №38 та №38-А) у Голосіївському районі міста Києва (729079017). 

(Від 26.08.2021 № 08/231-3144/ПР). 

53) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд через одну ділянку від вул. Любомирської, 25-

д у Голосіївському районі міста Києва (512401827). (Від 13.08.2021 № 08/231-

3058/ПР). 

54) Про відмову громадянину Ширінову Ігнату Камал Огли у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на перетині вул. 

Новопирогівської та вул. Острівної у Голосіївському районі міста Києва 

(419012618). (Від 13.08.2021 № 08/231-3059/ПР). 

55) Про відмову громадянці Драч Ользі Миколаївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового, дачного будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) поблизу вул. 

Бродівської, 97 у Голосіївському районі міста Києва (713252019). (Від 

19.08.2021 № 08/231-3094/ПР). 

56) Про відмову громадянці Стицюк Ірині Петрівні у наданні дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22165
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22164
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22164
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22164
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22164
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22164
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22159
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22151
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22133
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22132
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на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального дачного будівництва поблизу провулку 

Соснового у Деснянському районі міста Києва (629120136). (Від 19.08.2021 № 

08/231-3093/ПР). 

57) Про відмову громадянці Алфьоровій Ользі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Колекторній у Дарницькому районі 

міста Києва (652800115). (Від 19.08.2021 № 08/231-3092/ПР). 

58) Про відмову громадянину Маркову Сергію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Абрикосовій, 11 

у Дарницькому районі міста Києва (645830186). (Від 19.08.2021 № 08/231-

3091/ПР). 

59) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Лазурного, 4-а у Голосіївському 

районі міста Києва (350113766). (Від 19.08.2021 № 08/231-3090/ПР). 

60) Про відмову громадянці Олексюк Тетяні Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Лисогірському у Голосіївському 

районі міста Києва (350165337). (Від 19.08.2021 № 08/231-3089/ПР). 

61) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд за пров. Залежним, 19 у Голосіївському районі міста Києва 

(201073118). (Від 19.08.2021 № 08/231-3088/ПР). 

62) Про відмову громадянці Ісламгалєєвій Катерині Ільдарівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва у Солом’янському 

районі міста Києва (390122030). (Від 19.08.2021 № 08/231-3087/ПР). 

63) Про відмову громадянці Ісламгалєєвій Поліні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Солом’янському районі міста 

Києва (712494019). (Від 19.08.2021 № 08/231-3086/ПР). 

64) Про відмову громадянці Костелко Олені Йосипівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража поруч із будинком 

по вул. Метрологічній, 14, корпус 3 у Голосіївському районі міста Києва 

(522101119). (Від 16.08.2021 № 08/231-3075/ПР). 

65) Про відмову громадянину Тальку Святославу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22132
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22130
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22130
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22130
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22130
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22130
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22128
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22128
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22128
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22128
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22128
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22096
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22072


14 

 

господарських будівель і споруд біля Хутору Мриги у Голосіївському районі 

міста Києва (653630110). (Від 16.08.2021 № 08/231-3074/ПР). 

66) Про відмову громадянці Безуглій Анастасії Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(734495015). (Від 16.08.2021 № 08/231-3072/ПР). 

67) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) навпроти вул. Цілинної, 

62 у Голосіївському районі міста Києва (614030154). (Від 16.08.2021 № 08/231-

3071/ПР). 

68) Про відмову громадянці Безклинській Ользі Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 68в у 

Голосіївському районі міста Києва (639020138). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3165/ПР). 

69) Про відмову громадянину Олексюку Андрію Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у пров. Черешневому у 

Голосіївському районі міста Києва (613510126). (Від 26.08.2021 № 08/231-

3164/ПР). 

70) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Миколи 

Юнкерова, 81-в в Оболонському районі міста Києва (622100126). (Від 

26.08.2021 № 08/231-3161/ПР). 

71) Про відмову громадянину Страмнову Роману Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому районі 

міста Києва (201298136). (Від 26.08.2021 № 08/231-3179/ПР). 

72) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(741266019). (Від 26.08.2021 № 08/231-3178/ПР). 

73) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 
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(741852012). (Від 26.08.2021 № 08/231-3171/ПР). 

74) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд попереду вул. Цілинної, 33Б у Голосіївському районі міста 

Києва (340167986). (Від 26.08.2021 № 08/231-3172/ПР). 

75) Про відмову громадянину Дем’янчуку Дмитру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому 

районі міста Києва (201015703). (Від 26.08.2021 № 08/231-3175/ПР). 

76) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(418015687). (Від 26.08.2021 № 08/231-3176/ПР). 

77) Про відмову громадянці Янчук Ользі Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Садовій, 4 у Солом’янському районі міста Києва 

(436014472). (Від 26.08.2021 № 08/231-3177/ПР). 

78) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (611840139). (Від 19.08.2021 № 08/231-3115/ПР). 

79) Про відмову громадянину Шмуклеру Володимиру Лазаревичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (601810129). (Від 11.08.2021 № 08/231-

3018/ПР). 

80) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового, дачного 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) поблизу вул. 

Шевченка, 31 у Солом’янському районі міста Києва (201470576). (Від 

04.08.2021 № 08/231-2859/ПР). 

81) Про відмову громадянину Матійчуку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку у мікрорайоні Віта-Литовська у Голосіївському районі міста Києва 

(582801995). (Від 04.08.2021 № 08/231-2858/ПР). 

82) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового, дачного 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) поблизу вул. 

Шевченка, 140 у Солом’янському районі міста Києва (380187162). (Від 

04.08.2021 № 08/231-2860/ПР). 

83) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Бродівської, 151 у Голосіївському 

районі міста Києва (712314019). (Від 11.08.2021 № 08/231-3020/ПР). 

84) Про відмову громадянину Місюрі Ярославу Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва (ведення особистого 

підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби для 

ведення індивідуального садівництва) на вул. Вірності у Деснянському районі 

міста Києва (425013439). (Від 11.08.2021 № 08/231-3026/ПР). 

85) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Лісової в Оболонському 

районі міста Києва (785494018). (Від 11.08.2021 № 08/231-3027/ПР). 

86) Про відмову громадянці Стицюк Ірині Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального дачного будівництва поблизу провулку 

Соснового у Деснянському районі міста Києва (300125817). (Від 11.08.2021 № 

08/231-3028/ПР). 

87) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на перетині 

вул. М. Юнкерова та Лінії 9 в Оболонському районі міста Києва (566101499). 

(Від 11.08.2021 № 08/231-3032/ПР). 

88) Про відмову громадянину Бочковському Миколі Валентиновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на перетині 

вул. Бродівської та вул. Горюшки Георгія, 2 у Голосіївському районі міста 

Києва (456014002). (Від 11.08.2021 № 08/231-3031/ПР). 

89) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Весняній у Голосіївському районі міста 

Києва (201260546). (Від 11.08.2021 № 08/231-3029/ПР). 

90) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд біля вул. Бродівської, 159г у Голосіївському 

районі міста Києва (583701071). (Від 12.08.2021 № 08/231-3040/ПР). 

91) Про відмову громадянину Нагорному Сергію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. Кутовій, 

33 у Солом’янському районі міста Києва (370164913). (Від 12.08.2021 № 

08/231-3044/ПР). 

92) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд навпроти вул. Цілинної, 42-в у Голосіївському 

районі міста Києва (201586872). (Від 13.08.2021 № 08/231-3053/ПР). 

93) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд біля вул. Цілинної, 55-в у Голосіївському районі міста Києва 

(459015934). (Від 19.08.2021 № 08/231-3095/ПР). 

94) Про відмову громадянину Яременку В’ячеславу Петровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

міста Києва (340151450). (Від 19.08.2021 № 08/231-3114/ПР). 

95) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Цілинної, 60-б у Голосіївському 

районі міста Києва (546801914). (Від 19.08.2021 № 08/231-3112/ПР). 

96) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Бродівської, 149-у у Голосіївському 

районі міста Києва (201665557). (Від 19.08.2021 № 08/231-3111/ПР). 

97) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на Лінії 13 (поблизу № 

80) в Оболонському районі міста Києва (529901877). (Від 19.08.2021 № 08/231-

3110/ПР). 

98) Про відмову громадянці Сагайдак Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Квітки 

Цісик в Оболонському районі міста Києва (201723736). (Від 28.08.2021 № 

08/231-3201/ПР). 

99) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському 

районі міста Києва (698320104). (Від 28.08.2021 № 08/231-3199/ПР). 

100) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (577701531). (Від 28.08.2021 №08/231-3198/ПР). 

101) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Любомирській у 

Голосіївському районі міста Києва (616380197). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3197/ПР). 

102) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (360191993). (Від 31.08.2021 № 08/231-3252/ПР). 

103) Про відмову громадянці Губар Єлизаветі Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 24 у 

Солом’янському районі міста Києва (548201623). (Від 31.08.2021 № 08/231-

3251/ПР). 

104) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Естонській, за номером 112 у Шевченківському районі міста Києва 

(566401282). (Від 31.08.2021 № 08/231-3248/ПР). 

105) Про відмову громадянину Карасю Євгену Олеговичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сосновій (Лісоводна) у Голосіївському 

районі міста Києва (695430133). (Від 31.08.2021 № 08/231-3247/ПР). 

106) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(501301626). (Від 28.08.2021 № 08/231-3236/ПР). 

107) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (437015906). (Від 28.08.2021 № 08/231-3234/ПР). 

108) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (567401666). (Від 28.08.2021 № 08/231-3232/ПР). 

109) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (512901309). (Від 28.08.2021 № 08/231-3226/ПР). 

110) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (599101878). (Від 31.08.2021 № 08/231-3258/ПР). 

111) Про відмову громадянину Жадченку Андрію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Нововокзальній у 

Солом’янському районі міста Києва (201267600). (Від 31.08.2021 № 08/231-

3257/ПР). 

112) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на Лінії 13 

перехрестя з вул. Юнкерова в Оболонському районі міста Києва (431011913). 

(Від 31.08.2021 № 08/231-3256/ПР). 

113) Про відмову громадянину Дуднику Максиму Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 6-в у 

Голосіївському районі міста Києва (556801488). (Від 31.08.2021 № 08/231-

3254/ПР). 

114) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по середині 

кварталу вулиці Миколи Юнкерова (поблизу № 101) та Лінії 13 в 

Оболонському районі міста Києва (201917930). (Від 31.08.2021 № 08/231-

3253/ПР). 

115) Про відмову громадянці Агронській Галині Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) між буд. 20 по вул. В. 

Винниченка та буд. 36-40 по вул. Гоголівській у Шевченківському районі міста 

Києва (556301153). (Від 28.08.2021 № 08/231-3217/ПР). 

116) Про відмову громадянці Москат Катерині Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку на 

вул. Якова Качури, 2 у Святошинському районі міста Києва (485015523). (Від 

28.08.2021 № 08/231-3216/ПР). 

117) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (340173270). (Від 28.08.2021 № 08/231-3215/ПР). 

118) Про відмову громадянину Бакуну Володимиру Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Пирогівський шлях, 100 у 

Голосіївському районі міста Києва (697610164). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3214/ПР). 

119) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (442011514). (Від 28.08.2021 № 08/231-3213/ПР). 

120) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському 

районі міста Києва (678280112). (Від 28.08.2021 № 08/231-3212/ПР). 

121) Про відмову громадянину Іщенку Олегу Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури, 2-а у Святошинському 

районі міста Києва (544301286). (Від 28.08.2021 № 08/231-3211/ПР). 

122) Про відмову громадянину Фаєнгольду Аркадію Ароновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення колективного садівництва на вул. 

Острівній, 1, буд. 160 у Голосіївському районі міста Києва (201871480). (Від 

28.08.2021 № 08/231-3210/ПР). 

123) Про відмову громадянці Бондар Тетяні Ігорівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва на вул. Сергія Висоцького, 2 у 

Солом’янському районі міста Києва (431019992). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3208/ПР). 

124) Про відмову громадянці Климко Валентині Данилівні у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва по Лисогірському 

узвозу у Голосіївському районі міста Києва (501901738). (Від 28.08.2021 № 

08/231-3207/ПР). 

125) Про відмову громадянці Сухацькій Лідії Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому районі міста Києва 

(201492879). (Від 11.08.2021 № 08/231-3007/ПР). 

126) Про відмову громадянці Афанасьєвій Ярославі Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Дарницькому районі 

міста Києва (586501432). (Від 11.08.2021 № 08/231-3005/ПР). 

127) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Армійській у 

Голосіївському районі міста Києва (455015038). (Від 04.08.2021 № 08/231-

2857/ПР). 

128) Про відмову громадянину Андрейчуку Роману Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на 

вул. 4-тій Садовій, 108 (СТ «Нивки») у Святошинському районі міста Києва 

(330156947). (Від 20.08.2021 № 08/231-3133/ПР). 

129) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд через одну ділянку від вул. Любомирської, 2д у 

Голосіївському районі міста Києва (370142642). (Від 19.08.2021 №0 8/231-

3124/ПР). 

130) Про відмову громадянину Ганичу Костянтину Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку на вул. Бродівській, 68ж у Голосіївському районі міста Києва 

(755639015). (Від 19.08.2021 № 08/231-3122/ПР). 

131) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд за вул. Залежною, 6 у Голосіївському районі міста Києва 

(370113953). (Від 19.08.2021 № 08/231-3121/ПР). 

132) Про відмову громадянці Болілій Катерині Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 173Б у Голосіївському 

районі міста Києва (432012520). (Від 19.08.2021 № 08/231-3120/ПР). 

133) Про відмову громадянину Гриценку Юрію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній (між будинками № 38 та № 

38-А) у Голосіївському районі міста Києва (613120182). (Від 26.08.2021 № 

08/231-3180/ПР). 

134) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Залужної, 13-а у Голосіївському 

районі міста Києва (475013447). (Від 19.08.2021 № 08/231-3109/ПР). 

135) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Любомирської, 25-д у Голосіївському 

районі міста Києва (448017299). (Від 19.08.2021 № 08/231-3107/ПР). 

136) Про відмову громадянину Кас’яновському Івану Олеговичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(586401835). (Від 19.08.2021 № 08/231-3105/ПР). 

137) Про відмову громадянину Береговенку Володимиру Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Солом’янському районі міста Києва (660210175). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3231/ПР).  

138) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Хохлова у 

Голосіївському районі міста Києва (310162836). (Від 28.08.2021 № 08/231-

3221/ПР). 

 

4.4. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Драчовим 

Євгеном Володимировичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чайківська, 22/2 у Святошинському 

районі міста Києва (472287632). (Від 02.10.2019 № 08/231-2931/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Драчовим 

Володимиром Федоровичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чайківській, 20/1 у Святошинському 
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районі міста Києва (392854150). (Від 02.10.219 № 08/231-2945/ПР). 

3) Про приватизацію громадянками Липовецькою Надією 

Леонідівною та Казімірською Юлією В’ячеславівною земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд у пров. Заремби Владислава, 24 у Голосіївському районі міста Києва 

(755778289). (Від 26.08.2021 № 08/231-3169/ПР). 

4) Про приватизацію громадянкою Репік Юлією Леонідівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Малокитаївській, 42-а у Голосіївському 

районі міста Києва (П-9924). (Від 19.04.2019 № 08/231-1568/ПР). 

5) Про приватизацію громадянином Черненком Василем 

Васильовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Танкістів, 15-а у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9949). (Від 06.06.2019 № 08/231-

1996/ПР). 

6) Про приватизацію громадянами Ніколаєвою Світланою 

Леонідівною, Марудою Катериною Валеріївною, Марудою Микитою 

Сергійовичем, Троценко Оленою Валеріївною, Троценком Данилом 

Юрійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 12 у 

Голосіївському районі міста Києва (675382880). (Від 29.04.2021 № 08/231-

1413/ПР). 

7) Про приватизацію громадянкою Горбань Валентиною Миколаївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ціолковського, 40 у Голосiївському 

районі міста Києва (777683280). (Від 11.01.2020 № 08/231-50/ПР). 

8) Про приватизацію громадянами Лабай Оленою Василівною та 

Тарасенком Русланом Володимировичем земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Карла Маркса, 90 у Солом’янському районі міста Києва (482286898). (Від 

17.02.2020 № 08/231-406/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Хребтовою 

Катериною Іванівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Красицького, 13 у Святошинському 

районі міста Києва (П-9945). (Від 15.07.2019 № 08/231-2445/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Сурковим 

Олексієм Ігоровичем для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Стеценка, 38, літ. Б у Подільському 

районі м. Києва (555628586). (Від 25.06.2020 № 08/231-1627/ПР). 

11) Про приватизацію громадянкою Чермак Тетяною Федорівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Дружби, 1-а у Дарницькому районі 

міста Києва (480284742). (Від 28.09.2021 № 08/231-3544/ПР). 

12) Про приватизацію громадянином Слищенком Олександром 

Федоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14671
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14671
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14671
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14671
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14665


24 

 

рокбудинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 12а у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9937). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1562/ПР). 

13) Про приватизацію громадянином Риковським Олександром 

Геннадійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новопирогівській, 2/31 у 

Голосіївському районі міста Києва (392813148). (Від 15.04.2020 № 08/231-

1067/ПР). 

14) Про приватизацію громадянином Цибуліним Сергієм Борисовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Дружній, 14б у Солом’янському районі 

міста Києва (570328119). (Від 08.10.2021 № 08/231-3716/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянами Семак Іриною 

Любомирівною, Гречним Богданом Васильовичем для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Луківській, 11 в Оболонському районі міста Києва (648742882). (Від 04.01.2021 

№ 08/231-382/ПР). 

 

4.5. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Шамборському Андрію Валерійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. 

186-тій Садовій, діл. 3-б, діл. 3-в у Дарницькому районі міста Києва 

(522527392). (Від 30.09.2021 № 08/231-3617/ПР). 

2) Про передачу громадянину Савченку Володимиру Павловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 69-б у 

Голосіївському районі міста Києва (425270864). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2022/ПР). 

3) Про передачу громадянці Савченко Наталії Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 69-в у 

Голосіївському районі міста Києва (631272768). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2023/ПР). 

4) Про передачу громадянину Недоводієву Олександру Борисовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександрівській, 10 у 

Шевченківському районі міста Києва (А-24256). (Від 15.08.2019 № 08/231-

2545/ПР). 

5) Про передачу громадянці Литвиненко Оксані Петрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вчительській, 41-а у Солом’янському 

районі міста Києва (А-25709). (Від 15.07.2019 № 08/231-2440/ПР). 
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4.6. Надання/передача: 

4.6.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та 

експлуатації парку вздовж будинків 3, 3-а, 3-б, 9-б, 9-г на вул. Петра 

Вершигори, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4-б на просп. Генерала Ватутіна, 12 на вул. 

Райдужній у Дніпровському районі міста Києва (546639170). (Від 14.09.2020 № 

08/231-2323/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для утримання, обслуговування та 

експлуатації скверу ім. Володимира Сосюри між житловими будинками на 

Харківському шосе, 9-13 перед будинком 11 на Харківському шосе у 

Дніпровському районі міста Києва (438390139). (Від 14.09.2020 № 08/231-

2322/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених 

насаджень на вул. Петра Калнишевського, 4 в Оболонському районі міста 

Києва (520239025). (Від 30.09.2021 № 08/231-3630/ПР). 

 

4.6.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 

енергогенеруючого підприємства на бульв. Дружби народів, 4а у Печерському 

районі міста Києва (364145825). (Від 29.07.2020 № 08/231-1888/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту у пров. Джерельному, 4 в Оболонському районі міста Києва 

(621224116). (Від 29.07.2020 № 08/231-1889/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Довженка Олександра, 14б у Шевченківському районі міста Києва (676294183). 

(Від 29.07.2020 № 08/231-1884/ПР). 
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4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Волгоградській, 16 у Солом’янському районі міста Києва 

(578941802). (Від 08.10.2020 № 08/231-2544/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на 

просп. Григоренка Петра, 21-А у Дарницькому районі міста Києва (679714108). 

(Від 29.07.2020 № 08/231-1892/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Патріотів, 98 у Солом’янському районі міста Києва (684064136). (Від 

29.07.2020 № 08/231-1890/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Єреванській, 10а у Солом’янському районі міста Києва 

(674844169). (Від 29.07.2020 № 08/231-1885/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 5ПЗ на просп. 

Голосіївському, 3 у Голосiївському районі міста Києва (614064123). (Від 

20.11.2019 № 08/231-3501/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Березняківській, 20 у Дніпровському районі міста Києва 

(676224105). (Від 31.10.2019 № 08/231-3263/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні у пров. 

Жуковського Василя, 17/25 у Голосiївському районі міста Києва (793465410). 

(Від 20.11.2019 № 08/231-3500/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Радунській, 14-а у Деснянському районі міста Києва 

(432410426). (Від 31.10.2019 № 08/231-3264/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радистів, 

44 у Деснянському районі міста Києва (324194555). (Від 21.11.2019 № 08/231-

3516/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Закревського Миколи, 27/2 у Деснянському районі міста Києва (241945199). 

(Від 21.11.2019 № 08/231-3515/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Бакинській, 2 у Шевченківському районі міста Києва (440412531). (Від 

08.04.2020 № 08/231-898/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Жолудєва, 4В у Святошинському районі міста Києва 

(588741027). (Від 08.04.2020 № 08/231-904/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Андрія Малишка, 3 у Дніпровському районі міста Києва (394131616). (Від 

29.07.2020 № 08/231-1891/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на бульв. Кольцова, 15А у Святошинському районі міста 

Києва (587941468). (Від 08.10.2020 № 08/231-2540/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Березняківській, 30 у Дніпровському районі міста Києва 

(586141040). (Від 08.04.2020 № 08/231-900/ПР). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18484
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18484
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19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на проспект Гонгадзе Георгія, 20к у Подільському районі 

міста Києва (450410057). (Від 08.04.2020 № 08/231-899/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Генерала Карбишева, 14а у Дніпровському районі міста Києва 

(573041776). (Від 08.04.2020 № 08/231-903/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Героїв Дніпра, 7 в Оболонському районі міста Києва 

(304112563). (Від 08.04.2020 № 08/231-901/ПР). 

 

4.6.3. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У М. КИЄВІ земельної 

ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд державної пожежно-рятувальної частини № 19 на вул. Кубанської 

України, 4а у Деснянському районі міста Києва (475414885). (Від 02.04.2021 № 

08/231-1188/ПР). 

2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬГА-П» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежилої будівлі на вул. Марини Цвєтаєвої, 18-А 

у Деснянському районі міста Києва (536041433). (Від 30.09.2021 № 08/231-

3603/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУДКОНСАЛТИНГ» земельної ділянки в 

оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування збірно-розбірних 

торговельних павільйонів на просп. Романа Шухевича, 30 у Дніпровському 

районі міста Києва (527344776). (Від 27.07.2021 № 08/231-2779/ПР). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-АРТ КОМПАНІ» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування нежитлової громадської будівлі з літньою 

терасою та гостьовою стоянкою на вул. Ползунова, 1 у Солом’янському районі 

міста Києва (728353447). (Від 28.09.2021 № 08/231-3569/ПР). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС-КОНСАЛТИНГ» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування авто-заправного комплексу на вул. 
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Тепловозній, 2Б у Дарницькому районі міста Києва (433419713). (Від 

28.09.2021 № 08/231-3570/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕРВУД ТРЕЙД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів на вул. Деміївській, 39 у Голосіївському районі міста Києва 

(589039139). (Від 01.10.2021 № 08/231-3633/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Мілютенка, 28-

А у Деснянському районі міста Києва (712299394). (Від 28.09.2021 № 08/231-

3571/ПР). 

8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ – ТОРГСТРОЙ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на просп. Науки, 4/2 у 

Голосіївському районі міста Києва (354469633). (Від 17.02.2020 № 08/231-

433/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВУС Україна» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування торговельного центру з відкритою 

автостоянкою на вул. Євгена Сверстюка, 4/1 у Дніпровському районі міста 

Києва (353954472). (Від 16.10.2020 № 08/231-2605/ПР). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГ ТІМ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкту громадського та 

комерційного використання, торгівельно-офісного центру, паркінгу на вул. 

Великій Васильківській, 139 у Печерському районі міста Києва (623673921). 

(Від 09.09.2021 № 08/231-3348/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖЕНСАН» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

на просп. Броварському (біля ринку «Лісовий») у Деснянському районі міста 

Києва (442443696). (Від 28.09.2021 № 08/231-3556/ПР). 

12) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Проспект Комарова Космонавта, будинок 20-а» в постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку з 

гостьовою автостоянкою та об’єктами соціально-культурного побуту на просп. 

Гузара Любомира, 20-а у Солом’янському районі м. Києва (488446581). (Від 

30.06.2021 № 08/231-2264/ПР). 

13) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ земельних ділянок у постійне користування для 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Романа Шухевича, 9 у 

Деснянському районі міста Києва (760159392). (Від 18.06.2021 № 08/231-

2175/ПР). 
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14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування АЗС з кафе-магазином та автомийкою на 

Столичному шосе, 33 у Голосіївському районі міста Києва (374476479). (Від 

01.10.2021 № 08/231-3635/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-РЕНТ» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлових комплексів з вбудовано-

прибудованими приміщення, загальноосвітньою школою, дитячою дошкільною 

установою, об’єктами громадського призначення та соціальної інфраструктури 

із влаштуванням зони зелених насаджень на вул. Сортувальній, 2, вул. 

Клеманській, 3 у Дарницькому районі міста Києва (473398473). (Від 01.10.2021 

№ 08/231-3636/ПР). 

16) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Теслярській, 2 у 

Голосіївському районі міста Києва (244909018). (Від 22.09.2021 № 08/231-

3498/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТІН ЛОФТ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Кудряшова, 

14-б у Соломʼянському районі міста Києва (334370330). (Від 17.06.2020 № 

08/231-1526/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДК-БІЛД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складських нежитлових будівель на 

вул. Олекси Довбуша, 32 у Дніпровському районі міста Києва (615443915). (Від 

18.06.2021 № 08/231-2157/ПР). 

19) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ 

ІСТЕЙТ» і громадянину Виходцеву Геннадію Анатолійовичу земельної ділянки 

в оренду для експлуатації та обслуговування нежилого будинку на вул. 

Ревуцького, 33 у Дарницькому районі міста Києва (723902390). (Від 16.10.2020 

№ 08/231-2608/ПР). 

 

4.7. Продаж земельної ділянки (права оренди земельної 

ділянки)/Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки: 

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (303800772). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2670/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (687731136). (Від 26.07.2021 № 08/231-

2755/ПР). 

3) Про продаж на земельних торгах права оренди земельної ділянки на 

вул. Лютневій у Голосіївському районі м. Києва для влаштування, експлуатації 
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та обслуговування відкритої автостоянки (640874988). (Від 14.09.2020 № 

08/231-2311/ПР). 

 

4.8. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок:  

 

1)  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 09 

березня 2016 року № 49, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІНІЯ РІЕЛТІ» (247524220). (Від 

01.07.2021 № 08/231-2283/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01 

грудня 2016 року № 1222, укладеного між Київською міською радою та 

громадянкою Кучеренко Анжелікою Анатоліївною (613504746). (Від 14.04.2020 

№ 08/231-1044/ПР). 

 

4.9. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОПКО» договору оренди земельних ділянок від 13 жовтня 2011 року № 75-6-

00525 (429057716). (Від 01.10.2021 № 08/231-3632/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «МЕД-

СТ» договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року № 75-6-00286 

(зі змінами) (445053083). (Від 30.09.2021 № 08/231-3628/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРЦИКЛОН+» договору оренди земельної ділянки від 14 серпня 2008 

року № 63-6-00501 на вул. Здолбунівській, 7-а у Дарницькому районі 

(639780507). (Від 03.03.2021 № 08/231-898/ПР). 

 

4.10. Про розірвання договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 05.09.2005 

№ 79-6-00342, укладеного між Київською міською радою та товариством 

індивідуальних забудовників «Обрій-К» (А-22864). (Від 29.05.2017 № 08/231-

1365/ПР). 

 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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