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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 27 травня 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 27 травня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва на 2021-2025 роки. (Від 11.05.2021 № 08/231-1438/ПР). (Доп. Науменко 

Д.В.). 

2) Про зміну найменування спеціальних шкіл-інтернатів 

Голосіївського району м. Києва. (Від 12.02.2021 № 08/231-761/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

3) Про зміну найменування загальноосвітнього навчального закладу І-

ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» 

м. Києва. (Від 18.02.2021 № 08/231-776/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про зміну найменування загальноосвітнього навчального закладу 

«Київський спортивний ліцей-інтернат». (Від 30.12.2020 № 08/231-302/ПР). 

(Доп. Фіданян О.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
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5) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу І ступеня «Школа-дитячий садок «Плай» Подільського району м. 

Києва. (Від 02.03.2021 № 08/231-844/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

6) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу І ступеня «Школа-дитячий садок «Перлина» Подільського району м. 

Києва. (Від 02.03.2021 № 08/231-843/ПР). (доп. Фіданян О.Г.). 

7) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу І ступеня «Школа-дитячий садок «Паросток» Подільського району м. 

Києва. (Від 02.03.2021 № 08/231-845/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

8) Про присвоєння Стеценку Ю. М. звання «Почесний громадянин 

міста Києва». (Від 01.04.2021 № 08/231-1162/ПР). (Доп. Загуменний Д.М.). 

9) Про виплату громадянці Петренко Валентині Іванівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

16.03.2021 № 08/231-968/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

10) Про виплату громадянці Довбуш Галині Павлівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.04.2021 № 08/231-1180/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

11) Про виплату громадянці Азімовій Шахнозі одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.04.2021 № 08/231-1179/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

12) Про виплату громадянці Годзенко Вікторії Борисівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

16.03.2021 № 08/231-969/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

13) Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті 

Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2021 році. (Від 02.03.2021 № 08/231-

847/ПР). (Доп. Возний О.І.). 

14) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення «Катальпа Красуня». (Від 09.04.2021 № 08/231-

1251/ПР). (Доп. Москаль Д.Д.). 

15) Про оголошення природного об’єкту ботанічною пам’яткою 

природи місцевого значення «Дуб Красень». (Від 09.04.2021 № 08/231-

1252/ПР). (Доп. Москаль Д.Д.). 

16) Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 

році. (Від 01.04.2021 № 08/231-1160/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

17) Про створення дитячо-юнацької спортивної школи «Поділ». (Від 

27.01.2021 № 08/231-530/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

18) Про викуп земельної ділянки для суспільних потреб. (Від 

28.01.2021 № 08/231-586/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.).  

19) Про містобудівні перетворення на вул. Богдана Гаврилишина, 5 у 

Шевченківському районі міста Києва. (Від 14.04.2021 № 08/231-1269/ПР). (Доп. 

Бондаренко В.В.). 

20) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо невідкладного вжиття заходів спрямованих на соціальний захист 

громадян України, які на період карантину перебували у вимушеній відпустці, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20148
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20148
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20231
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20106
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19986
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шляхом включення таких осіб до переліку отримувачів житлових субсидій. (Від 

19.03.2021 № 08/231-1067/ПР). (Доп. Прокопів В.В., Сторожук В.П.). 

 

2. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Терентьєв М.О., Пелих В.М., Свистунов О.В.): 

 

2.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

2.1.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Льва Толстого, 25 та на вул. 

Паньківській, 2 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, утримання 

та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-37754). (Від 15.04.2019 № 

08/231-1505/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування в урочищі Чорторий у Деснянському районі міста 

Києва (759529013). (Від 24.12.2020 № 08/231-244/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню 

«Київзеленбуд» зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

зелених насаджень на вул. Межовій навпроти будинку № 5 на просп. Свободи у 

Подільському районі міста Києва (580201536). (Від 24.12.2020 № 08/231-

246/ПР). 

4) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування, експлуатації та обслуговування 

зелених насаджень загального користування на вул. Магнітогорській у 

Деснянському районі міста Києва (657140170). (Від 24.12.2020 № 08/231-

242/ПР). 

 

2.1.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛГЗ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі на вул. Сім’ї Сосніних, 3 у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19220
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19216
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
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Святошинському районі міста Києва (655350185). (Від 10.02.2021 № 08/231-

716/ПР). 

 

2.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні Київському комунальному об’єднанню 

зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених 

насаджень загального користування (скверу) на вул. Олександра Бойченка, 11, 

13, вул. Космічній, 8, 8-б у Дніпровському районі міста Києва (201157625). (Від 

19.02.2020 № 08/231-457/ПР). 

 

2.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянці Готфрід Світлані Михайлівні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на Столичному шосе, 36 у Голосіївському районі міста Києва 

(201152640). (Від 03.12.2020 № 08/231-66/ПР). 

2) Про надання громадянину Бондарю Михайлу Михайловичу дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва у с/т «Дніпровський-2» на вул. Садовій, 21 в 

Оболонському районі міста Києва (390118182). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2859/ПР). 

3) Про надання громадянину Пометньову Дмитру Олександровичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 6б у Голосіївському 

районі міста Києва (652200163). (Від 31.03.2021 № 08/231-1113/ПР). 

 

2.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) Про відмову Іщенку Миколі Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (201349227). (Від 26.01.2021 № 08/231-500/ПР). 

2) Про відмову громадянці Христич Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. Бірюзова у 

Святошинському районі міста Києва (729351010). (Від 18.11.2020 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18806
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18833
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2887/ПР). 

3) Про відмову громадянину Остапенку Володимиру Олексійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва гаража на вул. Лисогірській, 37 у 

Голосіївському районі міста Києва (697520128). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2863/ПР). 

4) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. Івана 

Нечуя-Левицького у Солом’янському районі міста Києва (201379344). (Від 

26.01.2021 № 08/231-525/ПР). 

5) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Центральної в 

Оболонському районі міста Києва (642730175). (Від 26.01.2021 № 08/231-

521/ПР). 

6) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (568801728). (Від 

05.01.2021 № 08/231-411/ПР). 

7) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Центральної в Оболонському районі міста Києва (380156491). (Від 05.01.2021 

№ 08/231-410/ПР). 

8) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (619110191). (Від 

05.01.2021 № 08/231-408/ПР). 

9) Про відмову громадянину Журавлю Антону Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (201617957). (Від 26.01.2021 № 08/231-518/ПР). 

10) Про відмову громадянці Конопляник Ганні Тимофіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (592701662). (Від 26.01.2021 № 08/231-509/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19506
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19385
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19481


6 

 

11) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (472011112). (Від 

04.01.2021 № 08/231-364/ПР). 

12) Про відмову громадянці Куліковій Ользі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для сільськогосподарського виробництва на 

вул. Пухівській у Деснянському районі міста Києва (679140102). (Від 

04.01.2021 № 08/231-377/ПР). 

13) Про відмову громадянці Дудченко Олені Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (651380185). (Від 04.01.2021 № 08/231-378/ПР). 

14) Про відмову громадянці Кислицькій Любові Йосипівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (683880173). (Від 05.01.2021 № 08/231-399/ПР). 

15) Про відмову громадянину Журавлю Олегу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у cелищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (662580166). (Від 05.01.2021 № 08/231-401/ПР). 

16) Про відмову громадянці Грязєвій Ніні Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (515001959). (Від 05.01.2021 № 08/231-413/ПР). 

17) Про відмову громадянці Кузьменко Любові Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (504901614). (Від 05.01.2021 № 08/231-415/ПР). 

18) Про відмову громадянці Стась Ларисі Олексіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на хуторі Редьки в 

Оболонському районі міста Києва (420017090). (Від 05.01.2021 № 08/231-

400/ПР). 

19) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
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перетині вул. Юнкерова Миколи та вул. Лінія 9-та в Оболонському районі міста 

Києва (676610121). (Від 04.01.2021 № 08/231-371/ПР). 

20) Про відмову громадянці Зиковій Ірині Леонідівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для городництва на вул. 1-ша Лінія, діл. 12а в Оболонському районі 

міста Києва (412012696). (Від 10.02.2021 № 08/231-682/ПР). 

21) Про відмову громадянину Грібьонкіну Денису Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

поблизу просп. Мінського в Оболонському районі міста Києва (340106910). 

(Від 04.01.2021 № 08/231-356/ПР). 

22) Про відмову громадянину Степанюку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва в Оболонському районі міста Києва (475015952). (Від 04.01.2021 

№ 08/231-354/ПР). 

23) Про відмову громадянину Степанюку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд поблизу пров. Якова Качури 

у Святошинському районі міста Києва (201588410). (Від 04.01.2021 № 08/231-

353/ПР). 

24) Про відмову громадянину Яркову Дмитру Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Шевченківському районі міста Києва (560501329). (Від 03.02.2021 № 08/231-

623/ПР). 

25) Про відмову громадянці Пархоменко Тетяні Антонівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Заповітному, 8Б у Солом’янському 

районі міста Києва (761181011). (Від 10.02.2021 № 08/231-673/ПР). 

26) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва індивідуальних гаражів біля вул. 

Волгоградської у Солом’янському районі міста Києва (330161983). (Від 

04.01.2021 № 08/231-327/ПР). 

27) Про відмову громадянці Нестеровій Аліні Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 59-а у 

Святошинському районі міста Києва (457013293). (Від 10.02.2021 № 08/231-

674/ПР). 

28) Про відмову громадянці Кас’яновій Юлії Георгіївні у наданні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19315


8 

 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Шевченківському районі міста 

Києва (494018289). (Від 04.01.2021 № 08/231-339/ПР). 

29) Про відмову громадянці Пушкарській Ользі Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 59-б 

у Святошинському районі міста Києва (560701344). (Від 11.02.2021 № 08/231-

754/ПР). 

30) Про відмову громадянину Яркову Кірілу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Шевченківському районі міста Києва (644560143). (Від 02.02.2021 № 08/231-

622/ПР). 

31) Про відмову громадянину Зіневичу Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Піхотній, 6а у 

Подільському районі міста Києва (431013947). (Від 10.02.2021 № 08/231-

699/ПР). 

32) Про відмову громадянину Кошевському Віталію Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) між 14-

Б та 12-Б на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі міста Києва 

(654610188). (Від 04.01.2021 № 08/231-379/ПР). 

33) Про відмову громадянину Ковтуну Едуарду Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гійома де Боплана, 7 

у Деснянському районі міста Києва (730455015). (Від 26.01.2021 № 08/231-

522/ПР). 

34) Про відмову громадянці Камплик Ірині Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Деснянському районі міста Києва (661300128). (Від 27.01.2021 № 08/231-

548/ПР). 

35) Про відмову громадянці Лимар-Дяченко Тетяні Миколаївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Березневої у Дарницькому районі міста Києва (300170216). (Від 27.01.2021 

№ 08/231-575/ПР). 

36) Про відмову громадянці Романюк Анні Валентинівні у наданні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19503
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19533


9 

 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(300141811). (Від 27.01.2021 № 08/231-540/ПР). 

37) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (310111994). (Від 27.01.2021 № 

08/231-539/ПР). 

38) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (350171010). (Від 27.01.2021 № 

08/231-544/ПР). 

39) Про відмову громадянину Дарморосту Юрію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва 

(310148037). (Від 27.01.2021 № 08/231-559/ПР). 

40) Про відмову громадянці Павлюк Лесі Романівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Залежному у Голосіївському районі міста Києва 

(330127993). (Від 27.01.2021 № 08/231-543/ПР). 

41) Про відмову громадянці Матвіцькій Наталії Олександрівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального житлового, 

гаражного і дачного будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських споруд на вул. Миру, 7 у Деснянському районі міста Києва 

(340152021). (Від 27.01.2021 № 08/231-538/ПР). 

42)  Про відмову громадянці Нестеренко Марії Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (360139929). (Від 16.11.2020 № 

08/231-2822/ПР). 

43) Про відмову громадянину Марчуку Сергію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 38 у Деснянському 

районі міста Києва (360159706). (Від 16.11.2020 № 08/231-2836/ПР). 

44) Про відмову громадянину Смоглюку Дмитру Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Стара Поляна, 61 у Шевченківському районі міста Києва 

(360186426). (Від 16.11.2020 № 08/231-2840/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19550
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18784
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45) Про відмову громадянину Римару Віталію Григорійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Богунській, 14 у Голосіївському районі 

міста Києва (785743018). (Від 26.01.2021 № 08/231-517/ПР). 

46) Про відмову громадянину Крамару Олександру Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (201516436). (Від 27.01.2021 № 08/231-

567/ПР). 

47) Про відмову громадянину Давиденку Володимиру Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва 

(734732016). (Від 27.01.2021 № 08/231-545/ПР). 

48) Про відмову громадянину Алісову Олексію Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва біля вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва 

(747377016). (Від 18.11.2020 № 08/231-2864/ПР). 

49) Про відмову громадянці Корєховій Євгенії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стратегічне шосе у 

Голосіївському районі міста Києва (370174854). (Від 27.01.2021 № 08/231-

555/ПР). 

50) Про відмову громадянину Опанасенку Юрію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 81 у 

Деснянському районі міста Києва (615410145). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2825/ПР). 

51) Про відмову громадянину Саволюку Михайлу Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (608400126). (Від 16.11.2020 № 08/231-2833/ПР). 

52) Про відмову громадянці Міщенко Тетяні Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (564801416). (Від 28.01.2021 № 

08/231-588/ПР). 

53) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19575


11 

 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (547201715). (Від 28.01.2021 № 

08/231-589/ПР). 

54) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Центральної в 

Оболонському районі міста Києва (536301131). (Від 28.01.2021 № 08/231-

597/ПР). 

55) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Центральної в 

Оболонському районі міста Києва (527201300). (Від 28.01.2021 № 08/231-

594/ПР). 

56) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у 

Деснянському районі міста Києва (444013394). (Від 28.01.2021 № 08/231-

599/ПР). 

57) Про відмову громадянці Міщенко Тетяні Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови у пров. 

Березневому у Дарницькому районі міста Києва (797724017). (Від 27.01.2021 № 

08/231-568/ПР). 

58) Про відмову громадянину Колотигіну Володимиру Адольфовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (300101214). (Від 28.01.2021 № 08/231-603/ПР). 

59) Про відмову громадянину Окрайченку Максиму Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Садова 18, діл. 45 у Святошинському районі міста Києва 

(573401190). (Від 26.01.2021 № 08/231-504/ПР). 

60) Про відмову громадянину Дяченку Валерію Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Березневої у Дарницькому районі міста Києва (739997010). (Від 27.01.2021 № 

08/231-565/ПР). 

61) Про відмову громадянину Березницькому Єгору Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на розі вул. Лінія 7-ма та вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19529
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
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Квітки Цісик (Гамарника) в Оболонському районі міста Києва (350171055). (Від 

27.01.2021 № 08/231-572/ПР). 

62) Про відмову громадянину Трещову Антону Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (360150394). (Від 

27.01.2021 № 08/231-532/ПР). 

63) Про відмову громадянці Степанюк Любові Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у 

Святошинському районі міста Києва (643010184). (Від 26.01.2021 № 08/231-

514/ПР). 

64) Про відмову громадянину Гриценку Олександру Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (683740106). (Від 26.01.2021 № 08/231-

510/ПР). 

65) Про відмову громадянину Степанюку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у 

Святошинському районі міста Києва (691140145). (Від 26.01.2021 № 08/231-

513/ПР). 

66) Про відмову громадянину Бондаренку Олексію Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. 2-га Лінія, діл. 4а 

у Голосіївському районі міста Києва (698680181). (Від 26.01.2021 № 08/231-

516/ПР). 

67) Про відмову громадянці Сладкевич Альоні Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд між вул. Сонячною та вул. Цулукідзе 

у Шевченківському районі міста Києва (700683014). (Від 26.01.2021 № 08/231-

512/ПР). 

68) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (725547015). (Від 26.01.2021 № 08/231-501/ПР). 

69) Про відмову громадянину Яркову Ігорю Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Шевченківському районі міста Києва (739771013). (Від 26.01.2021 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19488
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19494
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19494
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19494
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19494
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505/ПР). 

70) Про відмову громадянці Меженській Інні Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чалого у Святошинському районі міста 

Києва (769580011). (Від 26.01.2021 № 08/231-515/ПР). 

71) Про відмову громадянці Мачульській Тамарі Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (778440014). (Від 26.01.2021 № 08/231-508/ПР). 

72) Про відмову громадянці Раєнок Любові Костянтинівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (512201237). (Від 26.01.2021 № 08/231-511/ПР). 

73) Про відмову громадянці Міщенко Аллі Степанівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (546601758). (Від 26.01.2021 № 

08/231-524/ПР). 

74) Про відмову громадянці Нестеренко Марії Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для дачного будівництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (201324896). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2834/ПР). 

75) Про відмову громадянину Кунаху Олександру Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Кіото у Деснянському 

районі міста Києва (201361865). (Від 16.11.2020 № 08/231-2841/ПР). 

76) Про відмову громадянці Павлик Юлії Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Центральної в Оболонському районі міста Києва (201509183). (Від 16.11.2020 

№ 08/231-2818/ПР). 

77) Про відмову громадянину Миронюку Андрію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на перехресті вул. Набережно 

- Рибальської та просп. Степана Бандери в Оболонському районі міста Києва 

(350137841). (Від 16.11.2020 № 08/231-2830). 

78) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19494
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19505
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18785
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19562


14 

 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (201976339). (Від 27.01.2021 № 

08/231-553/ПР). 

79) Про відмову громадянину Касьяненку Владиславу Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва у Дарницькому районі міста Києва (662130185). (Від 18.11.2020 № 

08/231-2889/ПР). 

80) Про відмову громадянину Слухінському Миколі Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Білаша, 

17 у Деснянському районі міста Києва (511101869). (Від 26.01.2021 № 08/231-

497/ПР). 

81) Про відмову громадянці Митрохіній Юлії Юріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у 

Святошинському районі міста Києва (649500129). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2881/ПР). 

82) Про відмову громадянину Терещуку Олександру Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва біля вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва 

(667630174). (Від 18.11.2020 № 08/231-2884/ПР). 

83) Про відмову громадянину Павловському Іллі Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Володимира 

Сальського у Шевченківському районі міста Києва (772695019). (Від 16.11.2020 

№ 08/231-2832/ПР). 

84) Про відмову громадянину Коваленку Василю Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального житлового 

будівництва на вул. Павла Вірського, 11 у Деснянському районі міста Києва 

(495015280). (Від 27.01.2021 № 08/231-554/ПР). 

85) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (521601010). (Від 27.01.2021 № 

08/231-549/ПР). 

86) Про відмову громадянину Павловському Василю Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. 

Менделєєва (навпроти будинку № 57) у Печерському районі міста Києва 

(523201999). (Від 27.01.2021 № 08/231-571/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19563
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19541
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87)  Про відмову громадянину Захлестуну Володимиру Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд в селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (531501180). (Від 27.01.2021 № 08/231-

558/ПР). 

88) Про відмову громадянину Багнюку Володимиру Степановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва 

(555201108). (Від 27.01.2021 № 08/231-541/ПР). 

89) Про відмову громадянину Журавлю Олегу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (575101388). (Від 27.01.2021 № 08/231-570/ПР). 

90) Про відмову громадянину Сидоренку Ігорю Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських споруд і будівель на вул. Лермонтова у Дарницькому 

районі міста Києва (201319116). (Від 18.11.2020 № 08/231-2856/ПР). 

91) Про відмову громадянці Барановській Раїсі Йосипівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Добровольчих батальйонів, 49 у 

Печерському районі міста Києва (604970112). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2876/ПР). 

92) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (644570107). (Від 

18.11.2020 № 08/231-2852/ПР). 

93) Про відмову громадянці Міщенко Аллі Степанівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови у пров. 

Березневому у Дарницькому районі міста Києва (400015909). (Від 27.01.2021 № 

08/231-556/ПР). 

94) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (406016775). (Від 27.01.2021 № 08/231-

576/ПР). 

95) Про відмову громадянці Здор Валентині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18823
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для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (407015174). (Від 27.01.2021 № 08/231-560/ПР). 

96) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатолоіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (673520114). (Від 

18.11.2020 № 08/231-2855/ПР). 

97) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (695750174). (Від 18.11.2020 № 

08/231-2894/ПР). 

98) Про відмову громадянину Єфімцеву В’ячеславу Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (767792016). (Від 18.11.2020 № 08/231-2885/ПР). 

99) Про відмову громадянці Горбушиній Олені Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального садівництва біля вул. 

Центральної в Оболонському районі міста Києва (737474014). (Від 16.11.2020 

№ 08/231-2815/ПР). 

100) Про відмову громадянці Барановській Раїсі Йосипівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку на вул. 

Добровольчих батальйонів, 49 у Печерському районі міста Києва (752677010). 

(Від 16.11.2020 № 08/231-2835/ПР). 

101) Про відмову громадянину Королю Яну Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Садової в Оболонському районі міста Києва (390187538). (Від 16.11.2020 

№ 08/231-2817/ПР). 

102) Про відмову громадянці Василенко Марії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Трояндовій, 19 у 

Солом’янському районі міста Києва (410010951). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2839/ПР). 

103) Про відмову громадянці Дяченко Оксані Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Моложанській у Деснянському районі міста Києва (370104435). (Від 18.11.2020 

№ 08/231-2872/ПР). 

104) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській у 

Дніпровському районі міста Києва (461016320). (Від 10.02.2021 № 08/231-

675/ПР). 

105) Про відмову громадянину Павловському Василю Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських споруд і будівель на вул. Менделєєва (навпроти 

будинків № 61 та № 59) у Печерському районі міста Києва (611990159). (Від 

27.01.2021 № 08/231-550/ППР). 

106) Про відмову громадянину Гримальському Владиславу Олеговичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (602490136). (Від 

27.01.2021 № 08/231-531/ПР). 

107) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (578001318). (Від 27.01.2021 № 08/231-574/ПР). 

108) Про відмову громадянину Журавлю Антону Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (612210157). (Від 28.01.2021 № 08/231-590/ПР). 

109) Про відмову громадянину Кушніру Юрію Григоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність під будівництво гаражу на вул. Лисогірській, 37, кв. 2 у 

Голосіївському районі міста Києва (696360169). (Від 27.01.2021 № 08/231-

551/ПР). 

110) Про відмову громадянці Раєвській Наталії Гаврилівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (735676014). (Від 27.01.2021 № 08/231-534/ПР). 

111) Про відмову громадянці Сербській Світлані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (699050155). (Від 27.01.2021 № 08/231-536/ПР). 

112) Про відмову громадянину Довбенку Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (201308723). (Від 

28.01.2021 № 08/231-591/ПР). 

113) Про відмову громадянці Матковській Наталії Олексіївні у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Центральної в 

Оболонському районі міста Києва (745664019). (Від 28.01.2021 № 08/231-

598/ПР). 

114) Про відмову громадянину Єфімовичу Артему Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуальних 

гаражів на вул. Малиновського в Оболонському районі міста Києва 

(688270102). (Від 28.01.2021 № 08/231-596/ПР). 

115) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Центральної в 

Оболонському районі міста Києва (623740180). (Від 28.01.2021 № 08/231-

595/ПР). 

116) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для житлової садибної забудови на вул. Лермонтова у 

Дарницькому районі міста Києва (694110116). (Від 27.01.2021 № 08/231-

573/ПР). 

117) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (688820172). (Від 27.01.2021 № 08/231-563/ПР). 

118) Про відмову громадянину Журавлю Антону Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (675480132). (Від 27.01.2021 № 08/231-566/ПР). 

119) Про відмову громадянину Грекову Миколі Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (664830161). (Від 27.01.2021 № 08/231-577/ПР). 

120) Про відмову громадянину Кулінічу Андрію Олеговичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Феодосійській у Голосіївському районі 

міста Києва (652700171). (Від 27.01.2021 № 08/231-557/ПР). 

121) Про відмову громадянину Сєргєєнку Олексію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у 
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Деснянському районі міста Києва (627010117). (Від 27.01.2021 № 08/231-

535/ПР). 

122) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (201123467). (Від 

18.11.2020 № 08/231-2853/ПР). 

123) Про відмову громадянину Бергу Єгору Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кочубеївській у Голосіївському районі 

міста Києва (472017248). (Від 16.11.2020 № 08/231-2819/ПР). 

124) Про відмову громадянину Смоглюку Дмитру Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва між вул. Стара Поляна, 61 та вул. Соляною у Шевченківському 

районі міста Києва (487010573). (Від 16.11.2020 № 08/231-2814/ПР). 

125) Про відмову громадянину Бардадиму Ігорю Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Києва (536301505). (Від 16.11.2020 № 08/231-2838/ПР). 

126) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (300108643). (Від 

18.11.2020 № 08/231-2865/ПР). 

127) Про відмову громадянину Кулінічу Андрію Олеговичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Литовському у Голосіївському районі 

міста Києва (460019428). (Від 27.01.2021 № 08/231-569/ПР). 

128) Про відмову громадянину Кулінічу Андрію Олеговичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Феодосійському у Голосіївському 

районі міста Києва (459012130). (Від 27.01.2021 № 08/231-564/ПР).  

129) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Старообухівської 

у Голосіївському районі міста Києва (443010295). (Від 27.01.2021 № 08/231-

579/ПР). 

130) Про відмову громадянці Будушевській Наталії Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 
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призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (430010914). (Від 27.01.2021 № 08/231-

546/ПР). 

131) Про відмову громадянці Грязєвій Ніні Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (611390130). (Від 27.01.2021 № 08/231-537/ПР). 

132) Про відмову громадянці Дяченко Оксані Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва у пров. 

1-му Радистів у Деснянському районі міста Києва (565501353). (Від 18.11.2020 

№ 08/231-2880/ПР). 

133) Про відмову громадянину Пилипівському Миколі Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Садовій, 106, діл. 

1-А у Дарницькому районі міста Києва (628250157). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2829/ПР). 

134) Про відмову громадянину Максименку Андрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. Стратонавтів у 

Святошинському районі міста Києва (524901600). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2874/ПР). 

135) Про відмову громадянці Москаленко Євгенії Олександрівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на пров. Замковецькому, 18-в 

у Подільському районі міста Києва (521201694). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2873/ПР). 

136) Про відмову громадянину Морозову Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва 

(508601230). (Від 18.11.2020 № 08/231-2848/ПР). 

137) Про відмову громадянину Терентієву Володимиру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Сосновому у 

Деснянському районі міста Києва (508201968). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2883/ПР). 

138) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (658850166). (Від 

16.11.2020 № 08/231-2810/ПР). 
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139) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (669900121). (Від 

16.11.2020 № 08/231-2821/ПР). 

140) Про відмову громадянці Чирковій Світлані Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

міста Києва (698330183). (Від 16.11.2020 № 08/231-2820/ПР). 

141) Про відмову громадянину Богушу Євгену Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (703662018). (Від 16.11.2020 № 

08/231-2823/ПР). 

142) Про відмову громадянці Василенко Марії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Янтарній, 19 у Солом’янському районі 

міста Києва (725340015). (Від 16.11.2020 № 08/231-2837/ПР). 

143) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. Лермонтова у 

Дарницькому районі міста Києва (405014785). (Від 26.01.2021 № 08/231-

496/ПР). 

144) Про відмову громадянину Косу Олександру Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Деснянському районі міста Києва (422019738). (Від 26.01.2021 № 08/231-

520/ПР). 

145) Про відмову громадянці Ярковій Тетяні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Шевченківському районі міста Києва (497018823). (Від 26.01.2021 № 08/231-

506/ПР). 

146) Про відмову Лепській Ользі Андріївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (476015576). (Від 26.01.2021 № 08/231-499/ПР). 

 

2.5. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Паніній Оксані Станіславівні у приватну 
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власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 102-а у Солом’янському 

районі міста Києва (А-23359) (312738862). (Від 10.07.2019 № 08/231-2400/ПР). 

2) Про передачу громадянину Чумаку Юрію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залужній, 12-г у 

Голосіївському районі міста Києва (556527472). (Від 19.09.2019 № 08/231-

2814/ПР). 

 

2.6. Про затвердження детальних планів територій: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вулиць Юрія 

Кондратюка, Михайла Майорова (Петра Калнишевського), північної та західної 

межі лісу в Оболонському районі м. Києва. (Від 12.03.2021 № 08/231-935/ПР). 

(Доп. Свистунов О.В.). (Повторно). 

 

2.7. Надання/передача: 

 

2.7.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. 

Героїв Сталінграда, 26 в Оболонському районі міста Києва (420415519). (Від 

08.01.2020 № 08/231-32/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Григоровича-Барського, 7 у Святошинському районі міста Києва (304125851). 

(Від 11.01.2020 № 08/231-53/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на бульв. 

Академіка Вернадського, 85 у Святошинському районі міста Києва 

(548841474). (Від 17.01.2020 № 08/231-141/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 
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користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Симиренка, 22-б у Святошинському районі міста Києва (542641246). (Від 

17.01.2020 № 08/231-140/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. 

Героїв Сталінграда, 17-А в Оболонському районі міста Києва (384115449). (Від 

11.01.2020 № 08/231-66/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. 

Героїв Сталінграда, 49-Б в Оболонському районі міста Києва (405414373). (Від 

11.01.2020 № 08/231-56/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. 

Перемоги, 89а у Святошинському районі міста Києва (364166324). (Від 

11.01.2020 № 08/231-58/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Прирічній, 33 в Оболонському районі міста Києва (616284170). (Від 11.01.2020 

№ 08/231-59/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на узвозі Кловському, 

12 у Печерському районі міста Києва (241020000). (Від 17.01.2020 № 08/231-

134/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на Дніпровській 
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набережній, 3 у Дніпровському районі міста Києва (374128877). (Від 11.01.2020 

№ 08/231-43/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Макіївській, 7 в Оболонському районі міста Києва (374186883). (Від 11.01.2020 

№ 08/231-54/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Прирічній, 27 в Оболонському районі міста Києва (534441100). (Від 11.01.2020 

№ 08/231-60/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Каштановій, 3-

А у Деснянському районі міста Києва (568041679). (Від 27.12.2019 № 08/231-

4064/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Гайдай Зої, 10-А в Оболонському районі міста Києва (566541410). (Від 

11.01.2020 № 08/231-57/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Мукачівській, 8 в Оболонському районі міста Києва (660894138). (Від 

08.01.2020 № 08/231-30/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Приозерній, 12а в Оболонському районі міста Києва (533641001). (Від 

11.01.2020 № 08/231-55/ПР). 
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17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Ревуцького, 

8а у Дарницькому районі міста Києва (693454197). (Від 08.01.2020 № 08/231-

31/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Харченка 

Євгена, 41 у Дарницькому районі міста Києва (467416926). (Від 08.01.2020 № 

08/231-28/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Василя Стуса, 28 у Святошинському районі міста Києва (769248416). (Від 

17.01.2020 № 08/231-137/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. 

Північній, 2 в Оболонському районі міста Києва (406416816). (Від 08.01.2020 № 

08/231-26/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Новоукраїнській, 1/3 у Шевченківському районі міста Києва (334190105). (Від 

10.02.2021 № 08/231-745/ПР). 

22) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Петропавлівській, 12 у Подільському районі міста 

Києва (524341742). (Від 10.02.2021 № 08/231-743/ПР). 

23) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування індивідуального теплового 
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пункту на вул. Ярмоли Віктора, 6/8 у Шевченківському районі міста Києва 

(241066214). (Від 10.02.2021 № 08/231-746/ПР). 

24) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 2П2 літ. 

«Б» на вул. Зодчих, 40 у Святошинському районі міста Києва (417413848). (Від 

10.02.2021 № 08/231-744/ПР). 

 

2.7.2. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРТЕЙД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

Юрківській, 25 у Подільському районі міста Києва (625283904) (Від 31.03.2021 

№ 08/231-1133/ПР). 

2) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕАТОР-БУД» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування виробничо-

складських будівель та споруд на вул. Дегтярівській, 21 у Шевченківському 

районі міста Києва (314475185). (Від 29.10.2020 № 08/231-2663/ПР). 

3) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ «МОНОЛІТ» 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 (324485080). (Від 

13.08.2020 № 08/231-2037/ПР). 

 

2.8. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1)  Про поновлення фізичній особі-підприємцю Чернявській Марії 

Петрівні договору оренди земельної ділянки для реконструкції існуючої 

адміністративно-виробничої будівлі під житловий будинок із вбудованим 

приміщенням на вул. Сирецькій, 28/2 у Подільському районі (671950522) (Від 

28.11.2019 № 08/231-3589/ПР). (Повторно). 

 

2.9. Про надання згоди на передачу права власності на земельну 

ділянку: 

 

1) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 3-му Садовому, 3-а у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (464292936). (Від 

25.02.2021 № 08/231-827/ПР). 
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3. Різне: 

 

1) Інформація про вакцинацію мешканців м. Києва проти COVID-19          

та проведені заходи щодо закупівлі вакцини за кошти міського бюджету. (Доп. 

Гінзбург В.Г.). 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 


