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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
II СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 11 лютого 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 11 лютого 2021 року такі питання: 

 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату 

Київської міської ради (Від 21.12.2020 № 08/231-164/ПР). (Доп. Бондаренко 

В.В.). 

2) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо прийняття змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України». (Від 17.09.2020 № 08/231-2354/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

3) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. (Від 12.01.2021 № 08/231-

425/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

4) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19136
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що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо ситуації з підвищення тарифів на комунальні послуги (Від 

15.01.2021 № 08/231-431/ПР). (Доп. Наконечний М.В.). 

5) Про створення комунальної бюджетної установи «Київський 

міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна». (Від 

16.12.2020 № 08/231—127/ПР). (Доп. Васильчук В.В.). 

6) Про затвердження змін до міської цільової програми «Здоров’я 

киян» на 2020 – 2022 роки. (Від 22.01.2021 № 08/231-486/ПР). (Доп. Гінзбург 

В.Г.). 

7) Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

«Госпіталь «Печерський» Печерського району міста Києва» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Київський 

міський клінічний госпіталь ветеранів війни» виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). (Від 24.12.2020 № 

08/231-176/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.).  

8) Про внесення змін до рішення Київської міської ради ід 14.12.2020 

№10/10 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської 

ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та 

доручень виборців на 2021-2025 роки» (Від 21.01.2021 № 08/231-476/ПР). (Доп. 

Говорова О.І.). 

9) Про виплату громадянці Бойко О. С. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельну ділянку.  (Від 30.07.2020 № 08/231-1898/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

10) Про виплату громадянці Ничвидюк І. Ю. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельну ділянку. (Від 18.08.2020 № 08/231-2134/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

11) Про виплату громадянину Здоровцю Б. В. матеріальної допомоги за 

належну для одержання земельну ділянку. (Від 23.07.2020 № 08/231-1831/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В.). 

12) Про виплату громадянці Оксененко Я. С. одноразової матеріальної 

допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 08.12.2020 № 

08/231-77/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

13) Про надання пільг окремим категоріям населення на відвідування 

музейних закладів територіальної громади міста Києва. (Від 30.12.2020 № 

08/231-301/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

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

19.12.2019 № 506/8079 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (Від 24.12.2020 № 08/231-182/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

15) Про надання згоди на реалізацію проєкту цільових екологічних 

(зелених) інвестицій для придбання автобусів, оснащених електричними 

двигунами. (Від 28.01.2021 № 08/231-584/ПР). (Доп. Маляревич О.В.). 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19404
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19238
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19511
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2. Про питання власності: 

 

1) Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської міської ради 

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

територіальної громади міста Києва». (Від 23.06.2020 № 08/231-1592/ПР). (Доп. 

Лагута Я.М. ). 

2) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг на вулицях Олени Пчілки та Драгоманова (від 

перехрестя вул. А. Ахматової до вул. Здолбунівської) у Дарницькому районі м. 

Києва. (Від 18.02.2020 № 08/231-452/ПР). (Доп. Лагута Я.М.). 

3) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг на вулицях Івана Кавалерідзе та Сергія Данченка у 

Подільському районі м. Києва. (Від 17.08.2020 № 08/231-2124/ПР). (Доп. 

Окопний О.Ю.). 

4) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва автомобільних доріг у Голосіївському районі міста Києва. (Від 

31.08.2020 № 08/231-2193/ПР). (Доп. Галайчук І.В.). 

5) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг мікрорайону Бортничі у Дарницькому районі. (Від 

25.05.2020 № 08/231-1295/ПР). (Доп. Задерейко А.І.).  

6) Про внесення змін до таблиці 5 додатка 6 до рішення Київської 

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

власності територіальної громади міста Києва». (Від 19.07.2019 № 08/231-

2502/ПР). (Доп. Кондрашова Н.М.). 

7) Про закріплення основних засобів за Київською міською радою. 

(Від 06.08.2020 № 08/231-1996/ПР). (Доп. Хацевич І.М.). 

 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянкою Іщенко Ольгою Геннадіївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 31 в 

Оболонському районі міста Києва (492439717). (Від 12.06.2020 № 08/231-

1473/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Іщенком Олегом Віталійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 71 в 

Оболонському районі міста Києва (418289573). (Від 12.06.2020 № 08/231-

1469/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Поліщуком 

Григорієм Михайловичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-220702143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-220702143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-220702143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-220702143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1456321299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18054
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17314
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17603
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господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 15 в Оболонському районі 

міста Києва (372951445). (Від 03.07.2020 № 08/231-1674/ПР). 

4) Про приватизацію громадянином Морозом Анатолієм Сергійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21/2 у Голосіївському 

районі міста Києва (622042848). (Від 17.03.2020 № 08/231-672/ПР). 

5) Про приватизацію громадянином Уваровим Андрієм 

Олексійовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 24 у Голосiївському 

районі міста Києва (742702288). (Від 24.12.2019 № 08/231-3999/ПР). 

 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Баклан Антоніні Олегівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Лозовому, 6 у Деснянському районі 

міста Києва (422282210). (Від 17.03.2020 № 08/231-651/ПР). 

2) Про передачу громадянину Венедіктову Володимиру Івановичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 5-тій 

Озерній, будинок 2 у Дарницькому районі міста Києва (579029566). (Від 

30.06.2020 № 08/231-1636/ПР). 

3) Про передачу громадянці Бондаренко Юлії Михайлівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 44-г у Голосiївському 

районі міста Києва (533227752). (Від 28.11.2019 № 08/231-3588/ПР). 

4) Про передачу громадянину Ісрафілову Відаді Шахліяр Огли у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 34-В у 

Голосіївському районі міста Києва (678292784). (Від 07.08.2020 № 08/231-

2002/ПР). 

5) Про передачу громадянці Мороз Оксані Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Йова Борецького, 10 у Печерському 

районі міста Києва (636102846). (Від 03.02.2020 № 08/231-277/ПР). 

6) Про передачу громадянину Єрошину Андрію Геннадійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 12 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23166). (Від 18.10.2018 № 08/231-3664/ПР). 

7) Про передачу громадянину Кулішу Віктору Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 10 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23165). (Від 18.10.2018 № 08/231-3665/ПР). 

8) Про передачу громадянину Лашину Дмитру Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16880
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16554
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18562


5 

 

будинку, господарських будівель та споруд у провулку Серпуховському, 24 у 

Голосіївському районі міста Києва (428279593). (Від 19.10.2020 № 08/231-

2622/ПР). 

9) Про передачу громадянці Лобарєвій Ганні Юріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на перетині вул. Єнісейської та вул. Іртиської 

у Голосіївському районі міста Києва (372798992). (Від 03.12.2020 № 08/231-

25/ПР). 

10) Про передачу громадянці Науменко Ользі Василівні земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Десенському, 7 у 

Деснянському районі міста Києва (228554202). (Від 04.01.2021 № 08/231-

386/ПР). 

11) Про передачу громадянину Пухлицькому Євгену Львовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 91а в 

Оболонському районі міста Києва (476270797). (Від 29.09.2020 № 08/231-

2446/ПР). 

 

 

3.3. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Митрополита Василя 

Липківського, 14 у Солом’янському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТБУДГРУП» для експлуатації та 

обслуговування нежилого (адміністративного) будинку (714712498). (Від 

13.08.2020 № 08/231-2103/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки на вул. Полярній, 14 в 

Оболонському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЦЕНТРАЛЬ» для експлуатації та обслуговування складських, побутових та 

адміністративних будівель і споруд (К-37964). (Від 03.12.2020 № 08/231-54/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки на вул. Кирилівській, 74 у 

Подільському районі м. Києва акціонерному товариству «ФАРМАК» для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд (428114239). (Від 

30.10.2020 № 08/231-2689/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (354967410) (Є-1494). (Від 13.11.2019 

№ 08/231-3301/ПР).  

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (391108664). (Від 25.05.2020 № 08/231-

1288/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу. (668481165). (Від 26.08.2020 № 

08/231-2174/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1779655931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1779655931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1779655931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1779655931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1779655931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1683651381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1683651381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1683651381
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18117
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3.4. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вулиці Бродівської у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35016). (Від 06.09.2018 № 

08/231-2755/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Безуглому 

Максиму Юрійовичу у пров. Квітки-Основ’яненка у Голосіївському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-35034). (Від 12.09.2018 № 08/231-2837/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вул. Лісоводної у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35023). (Від 17.09.2018 № 

08/231-2920/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевцову Миколі 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 72) у Деснянському районі 

м. Києва для дачного будівництва (К-36555). (Від 10.01.2019 № 08/231-118/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фіногіну 

Максиму Анатолійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 10) у 

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

36545). (Від 10.01.2019 № 08/231-115/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Воробей 

Валерію Васильовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 3) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36626). (Від 

10.01.2019 № 08/231-117/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сюху Геннадію 

Яковичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 102) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36556). (Від 10.01.2019 № 

08/231-116/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морозу Олексію 

Йосиповичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 7) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36551). (Від 10.01.2019 № 

08/231-114/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гронтюку 

Віталію Вікторовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 44) у Деснянському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13422
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13418
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районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36519). (Від 

10.01.2019 № 08/231-113/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 60) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36539). (Від 

10.01.2019 № 08/231-112/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Єрмаку 

Вячеславу Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35041). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2730/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Руденку 

Владлену Владленовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34889). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2644/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Черненку 

Ярославу Івановичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34905). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2640/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іваненку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34903). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2664/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шараненкову 

Віталію Вячеславовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34885). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2641/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилипчуку 

Павлу Петровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34909). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2636/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Собчуку Віктору 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13417
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11246
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11246
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Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34908). (Від 04.09.2018 № 08/231-2663/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку Сергію 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34907). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2637/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Семенію Андрію Олексійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл.№ 326 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37229). (Від 18.02.2019 № 08/231-

864/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Соколу Олексію Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 298 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37222). (Від 18.02.2019 № 08/231-

855/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Лутченку Вячеславу Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 304 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37221). (Від 18.02.2019 № 08/231-

854/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Сіроусу Андрію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 308 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37220). (Від 18.02.2019 № 08/231-

865/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Романюку Ігорю Віталійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 311 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37219). (Від 18.02.2019 № 08/231-

842/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Васильєву Сергію Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, ділянка № 321 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (К-37213). (Від 18.02.2019 № 

08/231-848/ПР).   

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11246
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11246
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11246
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9471
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14023
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13985
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25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Гриненку Ігорю Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 309 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37217). (Від 18.02.2019 № 08/231-

856/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Пучку Сергію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 322 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37218). (Від 18.02.2019 № 08/231-

841/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ступаку Андрію 

Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35387). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3151/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марчуку Тарасу 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35384). (Від 27.09.2018 № 08/231-3152/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Соколовському Олександру Леонідовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 

324 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-37212). (Від 18.02.2019 № 

08/231-862/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подоляку 

Михайлу Івановичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34917). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2674/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пташнику 

Миколі Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35060). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2742/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Жалюку Сергію 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35388). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3146/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Циганоку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34915). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2680/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шпаковичу 

Валерію Гавриловичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34914). (Від 30.08.2018 № 08/231-

2593/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Улецькому 

Валентину Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34912). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2675/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кобецю Василю 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 213 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34816). (Від 29.08.2018 № 08/231-2563/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прокопчуку 

Ігорю Тарасовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 339 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34746). (Від 29.08.2018 № 08/231-2564/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку 

Геннадію Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 264 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36426). (Від 

10.01.2019 № 08/231-146/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Приліпі Олегу 

Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 251 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36602). (Від 

09.01.2019 № 08/231-85/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горобцю Миколі 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 268 (з парного боку) у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36424). (Від 

09.01.2019 № 08/231-88/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горленку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34906). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2558/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марку Віталію 

Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 199 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34539). (Від 29.08.2018 № 08/231-2568/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прібилєву Юрію 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 332 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34768). (Від 29.08.2018 № 08/231-2569/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондару 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34946). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2560/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубягіну Олегу 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34910). (Від 29.08.2018 № 08/231-2559/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зайцеву Миколі 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 204 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34751). (Від 29.08.2018 № 08/231-2565/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабенку 

Ярославу Михайловичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34913). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2561/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тимцунику 

Роману Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 140 у Голосіївському 
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районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34559). (Від 29.08.2018 № 08/231-2562/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пристрому 

Олегу Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, 48-а у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34321). (Від 18.07.2018 № 08/231-2321/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кіселю Олексію 

Валентиновичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 239 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36603). (Від 

10.01.2019 № 08/231-138/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стародубцю 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36338). (Від 

09.01.2019 № 08/231-83/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Масному 

Максиму Едуардовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34766). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2567/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іваненко Ларисі 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34904). (Від 29.08.2018 № 08/231-2570/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Олексевичу 

Тарасу Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 255 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36445). (Від 

10.01.2019 № 08/231-130/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкуратову 

Геннадію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 263 (з парного 

боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-

36414). (Від 10.01.2019 № 08/231-134/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шершикову 

Ігорю Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 24 у Голосіївському 
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районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36158). (Від 09.01.2019 № 08/231-98/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткачуку Сергію 

Миколайовичу вул. Академіка Заболотного, діл. 247 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36596). (Від 

09.01.2019 № 08/231-104/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крії Івану 

Раульовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 259 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36416). (Від 

09.01.2019 № 08/231-103/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сергєєву 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36335). (Від 

09.01.2019 № 08/231-102/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Куцу Олегу 

Михайловичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 258 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36421). (Від 

09.01.2019 № 08/231-101/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кочнєвій Дар’ї 

Віталіївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 253 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36444). (Від 09.01.2019 № 08/231-

95/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грищенку Юрію 

Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36982). (Від 28.01.2019 № 08/231-520/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Максименку 

Олексію Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36772). (Від 28.01.2019 № 08/231-522/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костенку 

Валерію Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13410
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13776
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районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36806). (Від 28.01.2019 № 08/231-524/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку 

Артему Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37005). (Від 28.01.2019 № 08/231-525/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Негоді Олексію 

Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36935). (Від 28.01.2019 № 08/231-526/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давиденку Ігорю 

Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36986). (Від 28.01.2019 № 08/231-543/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Слюсар Тетяні 

Григорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36853). (Від 28.01.2019 № 08/231-544/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Прокопенко Ніні 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37018). (Від 28.01.2019 № 08/231-546/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Артеменко Аліні 

Русланівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36937). (Від 28.01.2019 № 08/231-547/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко Тетяні 

Андріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37017). (Від 28.01.2019 № 08/231-540/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Володимиру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37021). (Від 01.02.2019 № 08/231-

649/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13805
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13807
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13781
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Юрію Аркадійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37019). (Від 28.01.2019 № 08/231-529/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко 

Валентині Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37001). (Від 28.01.2019 № 08/231-530/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ільєнко Тетяні 

Федорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36926). (Від 28.01.2019 № 08/231-531/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Новохацькій 

Галині Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36827). (Від 31.01.2019 № 08/231-599/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шадієву 

Рустаму Сунатовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36944). (Від 01.02.2019 № 08/231-623/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гільову 

Володимиру Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36857). (Від 01.02.2019 № 08/231-

622/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Олегу Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36830). (Від 31.01.2019 № 08/231-598/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слюсару Олегу 

Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37026). (Від 31.01.2019 № 08/231-597/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Володимиру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36940). (Від 01.02.2019 № 08/231-

620/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13781
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13842
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9772
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10422
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-698


16 

 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коваль Ірині 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37014). (Від 31.01.2019 № 08/231-590/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лічман Вікторії 

Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36831). (Від 31.01.2019 № 08/231-596/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Науменко 

Людмилі Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37022). (Від 31.01.2019 № 08/231-595/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко Ніні 

Григорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36930). (Від 31.01.2019 № 08/231-585/ПР). 

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Царенко Ользі 

Станіславівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36951). (Від 31.01.2019 № 08/231-589/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шуляку Сергію 

Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36856). (Від 31.01.2019 № 08/231-588/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко 

Світлані Володимирівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36837). (Від 31.01.2019 № 08/231-592/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слюсару 

Віталію Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36954). (Від 31.01.2019 № 08/231-591/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бузницькому 

Юрію Євгеновичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36873). (Від 01.02.2019 № 08/231-641/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
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91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бадзюх Олені 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37013). (Від 01.02.2019 № 08/231-642/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Тарасенко Марії 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36938). (Від 31.01.2019 № 08/231-582/ПР). 

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Байді Валерії 

Сергіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36979). (Від 28.01.2019 № 08/231-512/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яструбенку 

В’ячеславу Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36769). (Від 28.01.2019 № 08/231-523/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Сергію Станіславовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36963). (Від 04.02.2019 № 08/231-681/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Павлу Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37024). (Від 01.02.2019 № 08/231-637/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ігнатенко Марії 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36826). (Від 01.02.2019 № 08/231-646/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухоруковій 

Вероніці Віталіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36842). (Від 01.02.2019 № 08/231-638/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гончаренку 

Олександру Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36862). (Від 01.02.2019 № 08/231-639/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1374865952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1374865952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1374865952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1374865952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1374865952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
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100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Черняк Валентині 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36823). (Від 01.02.2019 № 08/231-640/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Крутько Людмилі 

Сергіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36839). (Від 28.01.2019 № 08/231-535/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Ілоні 

Володимирівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36854). (Від 28.01.2019 № 08/231-536/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Дмитру Олексійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36884). (Від 28.01.2019 № 08/231-539/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шакіній Олені 

Львівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36983). (Від 28.01.2019 № 08/231-528/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Верхградській Вірі 

Олександрівні в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36781). (Від 28.01.2019 № 08/231-521/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хрущ Тетяні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі місті Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-37020). (Від 01.02.2019 № 08/231-625/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гайдаку Дмитру 

Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36843). (Від 01.02.2019 № 08/231-624/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Авраменко Юлії 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36840). (Від 01.02.2019 № 08/231-632/ПР). 
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109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гнатенко Галині 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37028). (Від 28.01.2019 № 08/231-517/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Савченко Юлії 

Андріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36845). (Від 01.02.2019 № 08/231-628/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іден Оксані 

Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37023). (Від 01.02.2019 № 08/231-627/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мельничук Оксані 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36931). (Від 31.01.2019 № 08/231-584/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Химай Анастасії 

Андріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36844). (Від 28.01.2019 № 08/231-515/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Авраменку 

Юрію Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36915). (Від 28.01.2019 № 08/231-518/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Голець Марії 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36927). (Від 28.01.2019 № 08/231-514/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бедію Ігорю 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36849). (Від 28.01.2019 № 08/231-516/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рупасову Євгену 

Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36859). (Від 01.02.2019 № 08/231-651/ПР). 
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118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пустовгар Вірі 

Борисівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36829). (Від 28.01.2019 № 08/231-499/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бадзюху Віталію 

Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37015). (Від 01.02.2019 № 08/231-648/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Андрію Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37034). (Від 28.01.2019 № 08/231-498/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Палію 

Владиславу В’ячеславовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36978). (Від 28.01.2019 № 08/231-

497/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Доценку Ігорю 

Валерійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36810). (Від 28.01.2019 № 08/231-495/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Ніні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36809). (Від 28.01.2019 № 08/231-500/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Єреденку 

Миколі Григоровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37016). (Від 28.01.2019 № 08/231-511/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Миколі Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36901). (Від 28.01.2019 № 08/231-510/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Польовику 

Руслану Анатолійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 
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районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37002). (Від 28.01.2019 № 08/231-508/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Рог Вірі 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37036). (Від 28.01.2019 № 08/231-507/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кримець Наталії 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37012). (Від 28.01.2019 № 08/231-503/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лавриш Ірині 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36996). (Від 28.01.2019 № 08/231-502/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рижкову Віктору 

Борисовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36883). (Від 28.01.2019 № 08/231-513/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Семенюк Людмилі 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36818). (Від 01.02.2019 № 08/231-647/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пижу 

Олександру Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36896). (Від 28.01.2019 № 08/231-501/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Максименку 

Євгенію Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36847). (Від 01.02.2019 № 08/231-643/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Раїсі 

Олексіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36950). (Від 01.02.2019 № 08/231-621/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильченку 

Віктору Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 
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міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36875). (Від 01.02.2019 № 08/231-616/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Авраменко Наталії 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд (К-36838). (Від 28.01.2019 № 08/231-541/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку Олегу 

Геннадійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36905). (Від 28.01.2019 № 08/231-542/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ігнатенку 

Олександру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37080). (Від 04.02.2019 № 08/231-

674/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахно Вікторії 

Геннадіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37078). (Від 04.02.2019 № 08/231-675/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хлібку Миколі 

Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36934). (Від 04.02.2019 № 08/231-677/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Раїсі 

Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37111). (Від 04.02.2019 № 08/231-676/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Глущенко Олесі 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37094). (Від 04.02.2019 № 08/231-682/ПР). 

143) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахно Марії 

Онисимівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37079). (Від 04.02.2019 № 08/231-683/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Нікітіній Наталії 
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Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37035). (Від 04.02.2019 № 08/231-671/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гольцю 

Олександру Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36985). (Від 31.01.2019 № 08/231-568/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко 

Людмилі Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37108). (Від 04.02.2019 № 08/231-668/ПР). 

147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Клічук Яні 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37106). (Від 04.02.2019 № 08/231-667/ПР).  

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтуняк Аллі 

Костянтинівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37101). (Від 04.02.2019 № 08/231-672/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Юлії 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37118). (Від 04.02.2019 № 08/231-679/ПР).  

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Губару Дмитру 

Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37084). (Від 04.02.2019 № 08/231-666/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Товкач Антоніні 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36876). (Від 01.02.2019 № 08/231-645/ПР). 

152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку 

Миколі Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36918). (Від 01.02.2019 № 08/231-644/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подгузову 
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Сергію Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36869). (Від 04.02.2019 № 08/231-670/ПР). 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Майоренко Олені 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36851). (Від 31.01.2019 № 08/231-577/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті 

Костянтину Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36868). (Від 31.01.2019 № 08/231-576/ПР). 

156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриньку Сергію 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36936). (Від 31.01.2019 № 08/231-581/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цюрупалу 

Олександру Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36824). (Від 31.01.2019 № 08/231-575/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Трухан Ніні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37030). (Від 31.01.2019 № 08/231-574/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хріненку 

Вячеславу Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36850). (Від 31.01.2019 № 08/231-572/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лопуху 

Володимиру Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36928). (Від 31.01.2019 № 08/231-571/ПР). 

161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степаненку 

Павлу Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36855). (Від 31.01.2019 № 08/231-570/ПР). 

162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті Ігорю 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10890
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10929
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Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36865). (Від 31.01.2019 № 08/231-569/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шубалому 

Тарасу Мирославовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37162). (Від 04.02.2019 № 08/231-680/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кривобок Світлані 

Ларіонівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36913). (Від 31.01.2019 № 08/231-579/ПР). 

165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову 

Михайлу Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37011). (Від 28.01.2019 № 08/231-519/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Канівець Наталії 

Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36890). (Від 31.01.2019 № 08/231-580/ПР). 

167) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коваленко Тетяні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37025). (Від 31.01.2019 № 08/231-578/ПР). 

168) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Роману 

Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37007). (Від 01.02.2019 № 08/231-631/ПР). 

169) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Олександру Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36874). (Від 01.02.2019 № 08/231-630/ПР). 

170) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Людмилі 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36807). (Від 01.02.2019 № 08/231-629/ПР). 

171) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко Оксані 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
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Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37092). (Від 04.02.2019 № 08/231-665/ПР). 

172) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Трухан Людмилі 

Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37041). (Від 04.02.2019 № 08/231-684/ПР). 

173) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Касічу Євгенію 

Олександровичу в урочищі «Моложі» у Деснянському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36773). (Від 31.01.2019 № 08/231-583/ПР). 

174) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Берестовій Ірині 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (К-36994). (Від 28.01.2019 № 08/231-532/ПР). 

175) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пиньківському 

Сергію Йосиповичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36804). (Від 28.01.2019 № 08/231-533/ПР). 

176) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Євгену Григоровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37031). (Від 28.01.2019 № 08/231-534/ПР). 

177) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пашко Наталії 

Сергіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36848). (Від 01.02.2019 № 08/231-650/ПР). 

178) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Значківській Ірині 

Володимирівні в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36777). (Від 28.01.2019 № 08/231-527/ПР). 

179) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Барандіч Ірині 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36770). (Від 31.01.2019 № 08/231-586/ПР). 

180) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шевченко Віті 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13627
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Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36907). (Від 22.01.2019 № 08/231-369/ПР). 

181) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Палію Віталію 

Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36910). (Від 22.01.2019 № 08/231-368/ПР). 

182) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Голецю Віталію 

Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36912). (Від 22.01.2019 № 08/231-375/ПР). 

 

 

3.5. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф міста Києва на вул. Виборзькій, 89 у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги (для експлуатації та обслуговування 

відділення № 14) (К-35871). (Від 08.01.2019 № 08/231-5/ПР). 

2) Про надання Київській міській туберкульозній лікарні № 2 дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування будівель і споруд лікарні на 

Гостомельському шосе, 8 в Оболонському районі міста Києва (786844018). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3458/ПР). 

 

 

3.6. Надання/Передача: 

 

1) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Княжий Затон, 12-Б у Дарницькому районі міста Києва (680653916). (Від 

25.03.2020 № 08/231-756/ПР). 

2) Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Софіївській, 23 у 

Шевченківському районі міста Києва (422410985). (Від 02.10.2019 № 08/231-

2971/ПР). 

3) Про надання Управлінню освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 
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Лук’янівській, 29-А у Шевченківському районі міста Києва (425412945). (Від 

29.07.2020 № 08/231-1894/ПР). 

4) Про надання Управлінню освіти Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (дошкільний 

навчальний заклад № 158) на вул. Микільсько-Ботанічній, 7/9 у Голосіївському 

районі міста Києва (542341362). (Від 29.07.2020 № 08/231-1895/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації для експлуатації та обслуговування будівлі і споруд 

середньої школи № 243 з реконструкцією шкільного стадіону та подальшою 

експлуатацією і обслуговуванням на вул. Новомостицькій, 10 у Подільському 

районі міста Києва (323951909). (Від 28.08.2020 № 08/231-2192/ПР). 

6) Про надання комунальному некомерційному підприємству 

«Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» в 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівлі закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги на шосе 

Харківському, 121 у Дарницькому районі міста Києва (672473920). (Від 

28.01.2020 № 08/231-231/ПР). 

7) Про надання Київському міському будинку дитини «Берізка» у 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель на вул. Кубанської України, 4 у Деснянському районі 

міста Києва (394140727). (Від 27.03.2020 № 08/231-774/ПР). 

8) Про надання Центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф міста Києва в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «А» відділу медицини 

катастроф на вул. Ямській, 43 у Голосіївському районі міста Києва (А-26617). 

(Від 02.05.2019 № 08/231-1600/ПР). 

9) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН» у постійне користування земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я на вул. 

Гвардійській, 20 у Голосiївському районі міста Києва (363969174). (Від 

29.10.2019 № 08/231-3239/ПР). 

10) Про надання державному підприємству «Українська студія 

хронікально-документальних фільмів» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації, обслуговування існуючих споруд, 

кінознімальних корпусів та житлових будинків на вул. Євгена Коновальця, 18 у 

Печерському районі міста Києва (592739477). (Від 28.04.2020 № 08/231-

1184/ПР). 

11) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Старонаводницька 6-Б» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями загальноміського користування та 

підземними автостоянками на вул. Старонаводницькій, 6-Б у Печерському 

районі міста Києва (373929378). (Від 17.06.2020 № 08/231-1529/ПР). 

12) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
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«Золоте сузір’я» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гмирі Бориса, 

11 у Дарницькому районі міста Києва (408415830). (Від 15.05.2020 № 08/231-

1237/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції адмінкорпусу та майнового комплексу під торговельно-офісний 

центр з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі міста Києва (517443245). (Від 

16.07.2020 № 08/231-1775/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКА-КОМФОРТ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлового комплексу з об’єктами 

соціального та громадського призначення на бульв. Академіка Вернадського, 

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

земельної ділянки від 11 квітня 2005 року № 75-6-00193 (518239356). (Від 

05.02.2020 № 08/231-298/ПР). 

15) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НЕО ВІТА» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої 

бази на просп. Соборності, 19 у Дніпровському районі м. Києва (Д-8096). (Від 

21.06.2018 № 08/231-2115/ПР). 

16) Про передачу Міністерству закордонних справ та міжнародного 

співробітництва ОАЕ в оренду земельної ділянки для експлуатації, 

реконструкції та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Діловій, 2/1 

(літ. А) у Печерському районі міста Києва (425442916). (Від 29.07.2020 № 

08/231-1840/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

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

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

2662/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСАЙДЕР ПЛЮС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель громадського призначення 

на вул. Шолом-Алейхема, 17 у Деснянському районі міста Києва (241866058). 

(Від 08.09.2020 № 08/231-2264/ПР). 

19) Про передачу приватному акціонерному товариству «Київський 

завод комунального машинобудування «Коммаш» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування виробничих і адміністративних будівель і 

споруд на вул. Васильківській, 28 у Голосіївському районі міста Києва 

(612583966). (Від 14.08.2020 № 08/231-2113/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування автозаправної станції з комплексом 
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сервісного обслуговування на Кільцевій дорозі, 11 у Солом’янському районі 

міста Києва (742645394). (Від 25.02.2020 № 08/231-493/ПР). 

21) Про передачу громадянину Савицькому Олександру Вікторовичу в 

оренду земельної ділянки для реконструкції адміністративного будинку під 

житловий будинок з надбудовою у пров. Очаківському, 3 у Солом’янському 

районі міста Києва (439439890). (Від 09.06.2020 № 08/231-1363/ПР). 

22) Про передачу БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ПАМ’ЯТІ 

«БАБИН ЯР» земельної ділянки в оренду для розміщення та обслуговування 

об’єктів транспортної інфраструктури (пішохідних доріг, благоустрою та 

озеленення території) на вул. Юрія Іллєнка, 46-а у Шевченківському районі 

міста Києва (239764876). (Від 13.08.2020 № 08/231-2045/ПР). 

23) Про передачу БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ПАМ’ЯТІ 

«БАБИН ЯР» земельної ділянки в оренду для розміщення та обслуговування 

об’єктів транспортної інфраструктури (пішохідних доріг, благоустрою та 

озеленення території) на вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському районі міста 

Києва (313953469). (Від 13.08.2020 № 08/231-2046/ПР). 

24) Про передачу БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ПАМ’ЯТІ 

«БАБИН ЯР» земельної ділянки в оренду для розміщення та обслуговування 

об’єктів транспортної інфраструктури (пішохідних доріг, благоустрою та 

озеленення території) на вул. Юрія Іллєнка, 46-а у Шевченківському районі 

міста Києва (333942009). (Від 13.08.2020 № 08/231-2047/ПР). 

25) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТОРІЯ-К» земельної ділянки для обслуговування 

та ремонту об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) на вул. Зодчих, 5-а у Святошинському районі міста Києва 

(Д-9124). (Від 16.05.2019 № 08/231-1848/ПР). 

26) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Модекс-

ЛТД» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

торговельного комплексу на просп. Перемоги, 28 у Шевченківському районі м. 

Києва (303940195). (Від 10.20.2020 № 08/231-365/ПР). 

27) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» в оренду земельної ділянки 

для будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування житлових будинків 

з об’єктами соціально-культурного та побутового призначення на просп. 

Генерала Ватутіна у Дніпровському районі міста Києва (394406308). (Від 

17.03.2020 № 08/231-647/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДГРУПСЕРВІС» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку та 

господарських споруд на вул. Волховській, 29/33 у Дніпровському районі міста 

Києва (590044699). (Від 13.08.2020 № 08/231-2107/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ» земельної 

ділянки в оренду для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 
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дорожнього господарства (окрім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Міській, 

9, вул. Лісній в Оболонському районі міста Києва (383905796). (Від 03.09.2020 

№ 08/231-2243/ПР). 

30) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СІНТЕЗ 

ПАРК» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі торговельного призначення на просп. Леся Курбаса, 6-Г у 

Святошинському районі міста Києва (239405735). (Від 28.09.2020 № 08/231-

2425/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» 

земельної ділянки в оренду для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-офісного будинку на вул. Тургенєвській, 27 літ. Б у 

Шевченківському районі міста Києва (735183449). (Від 30.09.2020 № 08/231-

2454/ПР). 

32) Про надання комунальному підприємству Міжнародний аеропорт 

«Київ» (Жуляни) у постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури та об’єктів зв’язку між просп. Повітрофлотським та вул. 

Шевченка у Солом’янському районі міста Києва (692163904). (Від 21.01.2021 

№ 08/231-477/ПР). 

 

 

3.7. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на вул. 

Євгена Коновальця, 5 у Печерському районі від 15 вересня 2000 року № 79-6-

00015, укладеного між Київською міською радою та закритим акціонерним 

товариством «Аеробуд» (448473553). (Від 04.08.2020 № 08/231-1988/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 21 

березня 2018 року № 294 (595247557). (Від 04.08.2020 № 08/231-1960/ПР). 

3) Про внесення змін до договору оренди від 29 лютого 2008 року № 

79-6-00597 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕПАТ» (531940429). (Від 

03.09.2020 № 08/231-2246/ПР). 

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

серпня 2016 року № 832, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДОРОЖНА КАРТА» (511005576). 

(Від 17.06.2020 № 08/231-1527/ПР). 

5) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 18 

серпня 2006 року № 79-6-00437 (304720016). (Від 01.07.2020 № 08/231-

1665/ПР). 
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3.8. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 10 липня 

2018 року № 1264/5328 (667733889). (Від 08.05.2020 № 08/231-1231/ПР). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01 жовтня 

2015 року № 97/2000 «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 

товариства з обмеженою відповідальністю «Агротопсервіс» на вул. Зарічній, 1 

у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 24.10.2008 № 63-6-00516» (А-22244). (Від 15.07.2019 № 08/231-

2451/ПР). 

 

3.9. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у постійному користуванні ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ТЕТРІС ХОЛЛ 2» для експлуатації і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Івана Федорова, 2-а у 

Печерському районі міста Києва (509239725). (Від 20.01.2021 № 08/231-

458/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» 

для експлуатації та обслуговування закладу освіти на вул. Кістяківських 

Родини, 2 у Голосіївському районі міста Києва (466390380). (Від 03.12.2020 № 

08/231-51/ПР). 

 

3.10. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛАЙТ СІТІ» ТА ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛАЙТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки 

від 26.09.2007 № 91-6-00703 для експлуатації та обслуговування торговельно-

виставкового комплексу на алеї Героїв Небесної Сотні, 2 (літера А) у 

Печерському районі м. Києва (А-23344). (Від 22.08.2017 № 08/231-1897/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АСТОРІЯ-К» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування ресторану на вул. Зодчих, 5-а у 

Святошинському районі (482058282). (Від 02.09.2020 № 08/231-2215/ПР). 

3) Про поновлення обслуговуючому кооперативу «Гаражно-

будівельний кооператив «АРСЕНАЛЕЦЬ-1» договору оренди земельних 

ділянок від 10 січня 2011 року № 82-6-00612 (зі змінами) (497056272). (Від 

15.01.2021 № 08/231-450/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «КП 

«УКРБУДШЛЯХМАШСЕРВІС» договору оренди земельної ділянки від 06 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14841
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14841
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18928
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18928


33 

 

липня 2004 року № 79-6-00205 (зі змінами) на вул. Тарасівській, 15 у 

Голосіївському районі (404054840). (Від 24.11.2020 № 08/231-2977/ПР). 

 

3.11. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою: 

1) Про припинення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ З 

УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ «СПЕЦЖИТЛОФОНД» права постійного користування 

земельними ділянками (773064388). (Від 09.04.2020 № 08/231-915/ПР). 

 

3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок на площі 

Михайлівській, 1 у Подільському та Шевченківському районах від 25 лютого 

2010 року за №№ 85-6-00474, 91-6-00886, укладених між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виставковий центр-

музей художника Івана Марчука». (А-26749). (Від 30.01.2020 № 08/231-245/ПР). 

 

4. Різне: 

 

1) Звіт про виконання доручень, наданих на пленарних засіданнях 

Департаменту охорони здоров’я в 2020 році. (Доп. Гінзбург В.Г.). 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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