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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 08 липня 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 08 липня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про зміну найменування деяких закладів освіти Деснянського 

району міста Києва. (Від 07.05.2021 № 08/231-1437/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

2) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти 

Святошинського району міста Києва. (Від 07.05.2021 № 08/231-1436/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

3) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти 

Деснянського району міста Києва. (Від 26.05.2021 № 08/231-1749/ПР). (Доп. 

Фіданян О.Г.). 

4) Про створення інклюзивно-ресурсних центрів. (Від 17.06.2021 № 

08/231-2105/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

5) Про порушення перед комітетом Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій клопотання про присудження Премії Верховної Ради 

України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, 
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професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти Петренко Діні 

Іллівні. (Від 13.05.2021 № 08/231-1538/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

6) Про зміну типу та найменування Навчально-виховного комплексу 

№299 Оболонського району м. Києва. (Від 24.05.2021 № 08/231-1745/ПР). (Доп. 

Фесик К.О.). 

7) Про затвердження змін до рішення Київської міської ради від 20 

грудня 2018 року № 479/6530 «Про затвердження Програми поліпшення 

організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних 

під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, відбору та 

прийняття на службу у військовому резерві на 2019 - 2021 роки. (Від 06.05.2021 

№ 08/231-1418/ПР). (Доп. Ткачук Р.С.). 

8) Про продовження чинності Програми розвитку зеленої зони м. 

Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній 

частині міста. (Від 14.04.2021 № 08/231-1272/ПР). (Доп. Богатов К.В.). 

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

12.03.2020 № 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 11.06.2021 № 08/231-2049/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

12.03.2020 № 233/8403 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського 

районного суду міста Києва». (Від 11.06.2021 № 08/231-2048/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

06.02.2020 № 3/8173 «Про затвердження списку присяжних Оболонського 

районного суду міста Києва». (Від 11.06.2021 № 08/231-2047/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

12.03.2020 № 234/8404 «Про затвердження списку присяжних Дарницького 

районного суду міста Києва». (Від 11.06.2021 № 08/231-2050/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

13) Про оприлюднення інформації щодо проведення обстеження, 

обрізки та видалення зелених насаджень в місті Києві. (Від 06.05.2021 № 

08/231-1420/ПР). (Доп. Кулеба Є.А.) 

14) Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Києва (525461728). (Від 13.05.2021 № 08/231-1543/ПР). 

(Доп. Оленич П.С.). (Друге читання). 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про організаційно-правові заходи щодо впорядкування 

використання майна територіальної громади міста Києва. (Від 06.04.2021 № 

08/231-1208/ПР). (Доп. Харченко О.В.).  

2) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Києва автомобільних доріг в мікрорайоні «Жуляни» у Солом’янському районі 
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м. Києва. (Від 29.04.2021 № 08/231-1410/ПР). (Доп. Костюшко О.П.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

3.1.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35548). (Від 04.10.2018 № 08/231-3292/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Голосіївському, 95-105 у 

Голосіївському районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації 

зелених насаджень (К-37913). (Від 15.04.2019 № 08/231-1498/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для утримання, обслуговування та експлуатації зелених 

насаджень загального користування на просп. Визволителів, вул. Генерала 

Жмаченка, просп. Алішера Навої у Дніпровському районі міста Києва 

(475015225). (Від 09.12.2019 № 08/231-3787/ПР). 

4) Про надання 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 на просп. Правди, 98, 100 та просп. Георгія Гонгадзе, 

2, 4, 6, 10 у Подільському районі міста Києва (694720166). (Від 09.12.2019 № 

08/231-3781/ПР). 

5) Про надання 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 на площі Контрактовій у Подільському районі міста 

Києва (569701152). (Від 09.12.2019 № 08/231-3802/ПР). 

6) Про надання 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 експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11839/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11839/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11839/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11839/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11839/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597


4 

 

загального користування на вул. Борщагівській, 10-10А у Шевченківському 

районі міста Києва (201490784). (Від 09.12.2019 № 08/231-3782/ПР). 

7) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Преображенській, 16, 20/6 у Солом’янському 

районі міста Києва (682510158). (Від 12.12.2019 № 08/231-3858/ПР). 

8) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Теремківській, 2а-6 у Голосіївському районі 

міста Києва (427012367). (Від 05.12.2019 № 08/231-3714/ПР). 

9) 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 розі вул. Кирилівської та вул. Куренівської 

в Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

37933). (Від 22.03.2019 № 08/231-1289/ПР). 

10) 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» біля будинків №4 та №12/10 на вул. Зої 

Гайдай в Оболонському районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених 

насаджень (К-38180). (Від 03.05.2019 № 08/231-1758/ПР). 

11) 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. Богатирській, між житловими 

будинками № 8 та № 10 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

облаштування та експлуатації скверу (К-38263). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1752/ПР). 

12) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) між будинками №№ 2 та 4 на вул. 

Олексіївській у Солом’янському районі міста Києва (201260588). (Від 

21.12.2019 № 08/231-3940/ПР). 

13) Про надання 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 експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (парк «Кинь-Грусть») між вул. Сошенка та вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16698
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14842
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
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Кобзарською у Подільському районі міста Києва (320161645). (Від 09.12.2019 

№ 08/231-3799/ПР). 

14) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування, утримання та експлуатації зелених 

насаджень на вул. Тростянецькій, 2, вул. Ревуцького, 25, 27, 29, вул. 

Архітектора Вербицького, 4, 4-а, 6-а, 8-а у Дарницькому районі міста Києва 

(569501675). (Від 25.11.2019 № 08/231-3575/ПР). 

15) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками №№ 9А, 11А, 13А та середньою 

загальноосвітньою школою № 50 Святошинського району міста Києва на вул. 

Ушакова, 12А у Святошинському районі міста Києва (649440177). (Від 

24.12.2019 № 08/231-4012/ПР). 

16) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування в межах проспекту Науки, вул. Адмірала Ушакова та 

вул. Весняної у Голосіївському районі міста Києва (310151347). (Від 18.06.2020 

№ 08/231-1558/ПР). 

17) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на Харківському шосе, 4, 6, 8/11, 12, 16, 18 у 

Дніпровському районі міста Києва (484011769), (Від 09.12.2019 № 08/231-

3801/ПР). 

18) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування на вул. Теремківській, 2а-6 у Голосіївському районі 

міста Києва (731636017). (Від 28.11.2019 № 08/231-3638/ПР). 

19) Про надання 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 утримання та експлуатації зелених насаджень на 

вул. Попудренка, 18, 18-а у Дніпровському районі міста Києва (652390142), 

(Від 24.12.2019 № 08/231-4011/ПР). 

20) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16888
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
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на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 

насаджень та обслуговування скверу на просп. Лісовому, 4-а у Деснянському 

районі міста Києва (512501177). (Від 22.11.2019 № 08/231-3565/ПР). 

21) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Митрополита 

Володимира Сабодана, 2Б (біля Сято-Троїцького храму) у Деснянському районі 

міста Києва (624070142). (Від 09.01.2020 № 08/231-33/ПР). 

22) Про надання 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. Ревуцького, 10/2, вул. Анни 

Ахматової, 2-а у Дарницькому районі міста Києва (555301675). (Від 22.11.2019 

№ 08/231-3564/ПР). 

23) Про надання 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 на вул. Котельникова, 

42 у Святошинському районі міста Києва (380181674). (Від 29.11.2019 № 

08/231-3648/ПР). 

24) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування, утримання та експлуатації зелених 

насаджень на вул. Олександра Кошиця, 7, 7-а у Дарницькому районі міста 

Києва (201210483). (Від 22.11.2019 № 08/231-3566/ПР). 

25) Про надання 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 перед будинками 15-А, 15-Б по вул. Каштановій у 

Деснянському районі міста Києва (558701187). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3788/ПР). 

26) Про надання 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 на вул. Лук’янівській, 11-а у Шевченківському районі 

міста Києва (591801520). (Від 28.11.2019 № 08/231-3637/ПР). 

27) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16741
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
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на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на просп. Академіка Палладіна у 

Святошинському районі міста Києва (603730164). (Від 21.11.2019 № 08/231-

3522/ПР). 

28) 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 скверу на вул. 

Григорія Андрющенка, 4 у Шевченківському районі міста Києва (685120198). 

(Від 11.01.2020 № 08/231-62/ПР). 

29) Про надання 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 

(скверу) на перетині Стратегічного шосе та просп. Науки у Голосiївському 

районі міста Києва (696550135). (Від 02.10.2019 № 08/231-2980/ПР). 

30) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками № 4 та № 8 у пров. К. Гордієнка у 

Печерському районі міста Києва (571701641). (Від 31.01.2020 № 08/231-

253/ПР). 

31) 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.14-тій Садовій у Дніпровському районі 

м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38584). (Від 

07.06.2019 № 08/231-2021/ПР). 

 

3.1.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Десятинка» у пров. Десятинному, 7 у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (К-30012). (Від 03.08.2017 № 08/231-1806/ПР). 

2) Про надання ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СТЕНД» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації і 

обслуговування адміністративно-побутового комплексу на вул. Васильківській, 

16 у Голосіївському районі міста Києва (619450197). (Від 01.03.2021 № 08/231-

841/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15994
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19830


8 

 

3) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 

«МОНІТОР» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для влаштування, експлуатації та обслуговування 

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

сервісу) на вул. Електриків, 29-б у Подільському районі міста Києва 

(596901814). (Від 14.06.2021 № 08/231-2065/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову громадянці Пушенко Людмилі Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва промисловості, транспорту, 

станції технічного обслуговування та другого призначення на проспекті 

Перемоги у Святошинському районі міста Києва (593101842). (Від 11.05.2021 

№ 08/231-1474/ПР). 

2) Про відмову громадянину Марковському Івану Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (розміщення 

автостоянки) на перехресті вул. Здолбунівської та Ревуцького, навпроти АЗС 

«UPG» у Дарницькому районі міста Києва (523201015). (Від 06.05.2021 № 

08/231-1428/ПР). 

3) Про відмову фізичній особі-підприємцю Матвійчук Оксані 

Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду під стоянку для приватних автомобілів 

на Харківському шосе, 166 у Дарницькому районі міста Києва (631720157). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1487/ПР). 

4) Про відмову фізичній особі – підприємцю Гальперіну Міхаелю у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва, обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку та дорожнього господарства (крім дорожнього сервісу) на вул. 

Бульварно-Кудрявській, 20 у Шевченківському районі міста Києва (659470130). 

(Від 16.03.2021 № 08/231-962/ПР). 

5) Про відмову ПРИВАТНОМУ ТОВАРИСТВУ «МСГ ГРУП+» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на перетині вул. Анни Ахматової та вул. Драгоманова у Дарницькому 

районі міста Києва (703855011). (Від 31.03.2021 № 08/231-1144/ПР). 

6) Про відмову ПРИВАТНОМУ ТОВАРИСТВУ «МСГ ГРУП+» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на перетині вул. Анни Ахматової та вул. Драгоманова у Дарницькому 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20156
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20157
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районі міста Києва (572001092). (Від 31.03.2021 № 08/231-1145/ПР). 

7) Про відмову ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЖК ПАРКЛЕНД» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для задоволення потреб в цілодобовому розміщенні 

власних автотранспортних засобів мешканців будинків № 2, 4, 6, 8 на вул. 

Практичній у Голосіївському районі міста Києва (640130156). (Від 31.03.2021 

№ 08/231-1139/ПР). 

8) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «ПКВН» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для причалу прогулянкових пасажирських 

теплоходів на набережній заливу Оболонь в Оболонському районі міста Києва 

(729760015). (Від 10.02.2021 № 08/231-727/ПР). 

9) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі, АЗК на вул. Саперно-Слобідській, 37В у Голосіївському 

районі міста Києва (201715148). (Від 31.03.2021 № 08/231-1120/ПР). 

10) Про відмову приватному акціонерному товариству «Нові 

Інжинірингові Технології» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови на вул. Алли Тарасової, 5 у Шевченківському районі міста Києва 

(702707018). (Від 29.04.2021 № 08/231-1411/ПР). 

11) Про відмову ПРИВАТНОМУ ТОВАРИСТВУ «МСГ ГРУП+» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на перетині вул. Анни Ахматової та вул. Драгоманова у Дарницькому 

районі міста Києва (201644595). (Від 02.03.2021 № 08/231-874/ПР). 

12) Про відмову ПРИВАТНОМУ ТОВАРИСТВУ «МСГ ГРУП+» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на перетині вул. Анни Ахматової та вул. Драгоманова у Дарницькому 

районі міста Києва (539401879). (Від 04.03.2021 № 08/231-912/ПР). 

13) Про відмову приватному підприємству «МСГ ГРУП+» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на вул. 

Кільцева дорога, біля зупинки «Південна Борщагівка» у Святошинському 

районі міста Києва (649260173). (Від 18.03.2021 № 08/231-996/ПР). 

14) Про відмову Державній митній службі України у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 

проживання на шосе Столичному в урочищі Конча-Заспа у Голосіївському 

районі міста Києва (330156268). (Від 26.01.2021 № 08/231-507/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20157
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19714
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19714
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19714
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19714
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19714
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19497
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15) Про відмову автокооперативу по експлуатації автостоянок «Десна» 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Семена 

Скляренка, 22 в Оболонському районі міста Києва (417011921). (Від18.03.2021 

№ 08/231-985/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ІНВАЛІДІВ» на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

реабілітаційного центру (К-35226). (Від 04.10.2018 № 08/231-3328/ПР). 

 

3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянину Каняшину Анатолію Анатолійовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі 

міста Києва (713183011). (Від 18.03.2021 № 08/231-1045/ПР). 

2) Про надання громадянину Богдану Богдану Олексійовичу 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 

(620790178). (Від 31.03.2021 № 08/231-1112/ПР). 

3) Про надання громадянці Герцойг Любові Єфремівні 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 

(448019493). (Від 18.03.2021 № 08/231-1022/ПР). 

4) Про надання громадянці Василенко Олені Олександрівні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Трояндовій, 7 у Солом’янському районі міста Києва 

(380191018). (Від 16.11.2020 № 08/231-2809/ПР). 

5) Про надання громадянці Ковальовій Раїсі Нестерівні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Олександра Осецького у Голосіївському районі 

міста Києва (320166939). (Від 16.03.2021 № 08/231-956/ПР). 

6) Про надання громадянину Недашківському Володимиру Івановичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20028
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18753
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20162
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господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у Голосіївському 

районі міста Києва (402010005). (Від 31.03.2021 № 08/231-1150/ПР). 

7) Про надання громадянці Березніцькій Яні Петрівні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Замивній у Голосіївському районі міста Києва 

(652100173). (Від 08.12.2020 № 08/231-82/ПР).  

8) Про надання громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на перетині вул. М. Юнкерова та 12-а лінія в 

Оболонському районі міста Києва (464013037). (Від 30.03.2021 № 08/231-

1100/ПР). 

 

3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) 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 (792947012). (Від 10.02.2021 № 08/231-685/ПР). 

2) Про відмову громадянину Ковальчуку Ігорю Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (588601906). (Від 10.02.2021 № 

08/231-661/ПР). 

3)  Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(591001659). (Від 10.02.2021 № 08/231-660/ПР). 

4) 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 (413010143). (Від 10.02.2021 № 

08/231-662/ПР). 

5) Про відмову громадянці Білас Мирославі Юріївні 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. Бобринецькій, 115 у Деснянському 

районі міста Києва (330172928). (Від 29.04.2021 № 08/231-1414/ПР). 

6) Про відмову громадянину Зайцеву Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20162
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20295
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будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (676520195). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1281/ПР). 

7) Про відмову громадянину Цімейку Богдану Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. Садова, 43-тя, 

діл. 16а у Дарницькому районі міста Києва (589601429). (Від 14.04.2021 № 

08/231-1297/ПР). 

8) Про відмову громадянину Плєщакову Сергію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (310107522). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1298/ПР). 

9) Про відмову громадянину Плєщакову Сергію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (445014000). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1282/ПР). 

10) Про відмову громадянину Лепявку Ярославу Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (360145922). (Від 14.04.2021 № 08/231-1289/ПР). 

11) Про відмову громадянину Несіну Данилу Геннадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (479012642). (Від 14.04.2021 № 08/231-1288/ПР). 

12) Про відмову громадянці Каглянюк Любові Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Бродівській, 89 у Голосіївському районі міста Києва (652880142). (Від 

10.02.2021 № 08/231-680/ПР). 

13) Про відмову громадянину Журавлю Юрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі 

міста Києва (486013759). (Від 10.02.2021 № 08/231-681/ПР). 

14) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (390153543). (Від 10.02.2021 № 

08/231-683/ПР). 
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15) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні 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 (466018064). (Від 10.02.2021 № 

08/231-684/ПР). 

16) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і спору у Деснянському районі міста Києва 

(616500102). (Від 10.02.2021 № 08/231-741/ПР). 

17) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (320115957). (Від 10.02.2021 № 

08/231-742/ПР). 

18) 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 на вул. Криничній у 

Дарницькому районі міста Києва (655770176). (Від 11.02.2021 № 08/231-

755/ПР). 

19) Про відмову громадянину Тележенку Владиславу 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 у с. Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (560101879). (Від 10.02.2021 № 08/231-729/ПР). 

20) Про відмову громадянину Зайцеву Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (660470144). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1279/ПР). 

21) Про відмову громадянину Лепявку Ярославу Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (330180257). (Від 14.04.2021 № 08/231-1278/ПР). 

22) Про відмову громадянину Зайцеву Олександру 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 мікрорайон Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва» (350184793). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1277/ПР). 

23) Про відмову громадянину Винокурову Ігорю Генріховичу у наданні 

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

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (576301445). (Від 07.04.2021 № 08/231-1242/ПР). 

24) Про відмову громадянину Лепявку Ярославу Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (640600185). (Від 14.04.2021 № 08/231-1280/ПР). 

25) Про відмову громадянину Плєщакову Сергію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (390153626). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1301/ПР). 

26) Про відмову громадянину Хоменку Віталію Сергійовичу 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 (504401196). (Від 10.02.2021 № 

08/231-735/ПР). 

27) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(550701334). (Від 10.02.2021 № 08/231-733/ПР). 

28) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Криничної у Дарницькому районі міста Києва (201984212). (Від 10.02.2021 

№ 08/231-734/ПР). 

29) Про відмову громадянці Король Марині Віталіївні 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 (433012568). (Від 10.02.2021 № 08/231-737/ПР). 

30) Про відмову громадянці Хоменко Валентині Феодосіївні 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 (504101535). (Від 10.02.2021 № 

08/231-723/ПР). 

31) Про відмову громадянину Шляхті Миколі Михайловичу 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 (415014338). (Від 10.02.2021 № 08/231-724/ПР). 

32) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу 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 у Деснянському районі міста Києва 

(201326902). (Від 10.02.2021 № 08/231-725/ПР). 

33) Про відмову громадянці Вакулі Людмилі 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 (759591012). (Від 10.02.2021 № 08/231-730/ПР). 

34) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Криничної у Дарницькому районі міста Києва (540101072). (Від 10.02.2021 

№ 08/231-732/ПР). 

35) Про відмову громадянці Заярнюк Любові Василівні 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 (603210178). (Від 10.02.2021 № 08/231-740/ПР). 

36) Про відмову громадянці Маханько Тетяні Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тепличній, 4а у 

Святошинському районі міста Києва (300182947). (Від 21.04.2021 № 08/231-

1360/ПР). 

37) Про відмову громадянину Тренбі Олександру 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 вул. Павла Вірського, 49 у 

Деснянському районі міста Києва (360193653). (Від 02.03.2021 № 08/231-

868/ПР). 

38) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Івана Нечуя-

Левицького у Солом’янському районі міста Києва (201727507). (Від 10.02.2021 

№ 08/231-712/ПР). 

39) Про відмову громадянці Потаповій Діні Федорівні 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 (360123380). (Від 10.02.2021 № 

08/231-713/ПР). 

40) Про відмову громадянину Дембіцькому Юрію 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 на вул. Лермонтова у Дарницькому 
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районі міста Києва (201243168). (Від 10.02.2021 № 08/231-715/ПР). 

41) Про відмову громадянину Костюченку Олександру Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража у пров. Московському, 24 у Солом’янському районі 

міста Києва (320177586). (Від 02.03.2021 № 08/231-870/ПР). 

42) Про відмову громадянину Цушку Олегу 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 вул. Жамбіла Жамбаєва у 

Шевченківському районі міста Києва (601140169). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1118/ПР). 

43) Про відмову громадянину Клименку Василю 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 Деснянському районі міста 

Києва (478010863). (Від 31.03.2021 № 08/231-1127/ПР). 

44)  Про відмову громадянину Недашківському Петру Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у 

Голосіївському районі міста Києва (655060190). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1116/ПР). 

45) Про відмову громадянину Кравченку Андрію Вікторовичу 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. Селянській в 

Оболонському районі міста Києва (716184017). (Від 10.02.2021 № 08/231-

736/ПР). 

46) Про відмову громадянину Тумакову Євгену Андрійовичу 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 (524001683). (Від 10.02.2021 № 08/231-738/ПР). 

47) Про відмову громадянину Лосицькому Тіхону 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 вул. Бобринецькій, 111 у 

Деснянському районі міста Києва (531201614). (Від 06.04.2021 № 08/231-

1227/ПР). 

48) Про відмову громадянину Пилипівському Миколі Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для догляду, обслуговування гідрометричної, 

гідротехнічної споруди, укріплюючої стіни, яка виконує функції бар’єру, 

створення озеленення території на вул. Садовій 106 у Дарницькому районі 
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міста Києва (502801625). (Від 02.04.2021 № 08/231-1183/ПР). 

49) Про відмову громадянці Лосицькій Алєсі 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. Бобринецькій, 109 у 

Деснянському районі міста Києва (573201112). (Від 02.04.2021 № 08/231-

1182/ПР). 

50) Про відмову громадянину Прімі Сергію Петровичу 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. Моложанській, 10-а у 

Деснянському районі міста Києва (330177705). (Від 02.04.2021 № 08/231-

1181/ПР). 

51) Про відмову громадянину Жуку Артему Анатолійовичу 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, 64 у 

Деснянському районі міста Києва (330109554). (Від 02.04.2021 № 08/231-

1186/ПР). 

52) Про відмову громадянину Коробченку Єгору Костянтиновичу 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 Деснянському районі міста 

Києва (696760144). (Від 02.04.2021 № 08/231-1185/ПР). 

53) Про відмову громадянці Матвієнко Ірині Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Боровому, 4а у Дарницькому 

районі міста Києва (457015579). (Від 02.04.2021 № 08/231-1184/ПР). 

54) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу 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 Оболонському районі міста Києва 

(426011324). (Від 02.03.2021 № 08/231-869/ПР). 

55) Про відмову громадянці Брильовій Олені Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на 15 км 

Житомирського шосе у Святошинському районі міста Києва (495019929). (Від 

21.04.2021 № 08/231-1354/ПР). 

56) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (581501326). (Від 10.02.2021 № 

08/231-679/ПР). 

57) Про відмову громадянину Козачуку Олександру Івановичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового будівництва на 

вул. Гвардійській у Голосіївському районі міста Києва (654900179). (Від 

10.02.2021 № 08/231-739/ПР). 

58) Про відмову громадянину Ребракову Кирилу Вікторовичу 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. Никифора Дровняка у 

Деснянському районі міста Києва (785819017). (Від 27.04.2021 № 08/231-

1390/ПР). 

59) Про відмову громадянці Ребраковій Надії 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. Никифора Дровняка у 

Деснянському районі міста Києва (489013244). (Від 27.04.2021 № 08/231-

1384/ПР). 

60) Про відмову громадянину Лосицькому Матвію 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 вул. Бобринецькій, 113 у 

Деснянському районі міста Києва (475012963). (Від 27.04.2021 № 08/231-

1398/ПР). 

61) Про відмову громадянці Зайцевій Валентині Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Залізничній, 30, кв. 1 у 

Солом’янському районі міста Києва (380173165). (Від 06.04.2021 № 08/231-

1228/ПР). 

62) Про відмову громадянці Гук Марині Василівні 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. Пирнівській у Деснянському районі 

міста Києва (687550167). (Від 06.04.2021 № 08/231-1229/ПР). 

63) Про відмову громадянину Вороніну Сергію Валерійовичу 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, 19 у 

Деснянському районі міста Києва (201418778). (Від 21.04.2021 № 08/231-

1353/ПР). 

64) 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 (569601387). (Від 01.04.2021 № 08/231-

1175/ПР). 

65) Про відмову громадянину Лосицькому Олександру Вікторовичу у 
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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. Бобринецькій, 97 у 

Деснянському районі міста Києва (380165080). (Від 01.04.2021 № 08/231-

1174/ПР). 

66) Про відмову громадянину Сафроняку Руслану 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. Маслівка у 

Дарницькому районі міста Києва (633160165). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1121/ПР). 

67) Про відмову громадянину Штиволоці Андрію Віталійовичу 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. Армійській, 21 у 

Голосіївському районі міста Києва (340152550). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1119/ПР). 

68) 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 (320168235). (Від 

10.02.2021 № 08/231-663/ПР). 

69) Про відмову громадянину Журавлю Юрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (780657016). (Від 10.02.2021 № 08/231-665/ПР). 

70) Про відмову громадянину Хандолі Миколі 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. Павла Вірського, 19 у 

Деснянському районі міста Києва (620310171). (Від 10.02.2021 № 08/231-

666/ПР). 

71) Про відмову громадянину Дембіцькому Тарасу 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 на вул. Гоголя у 

Дарницькому районі міста Києва (635480186). (Від 10.02.2021 № 08/231-

667/ПР). 

72) Про відмову громадянину Зайцеву Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (310194113). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1290/ПР). 
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73) Про відмову громадянці Ісаковій Лесі Михайлівні 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. Димитрова у Деснянському районі 

міста Києва (694150166). (Від 14.04.2021 № 08/231-1292/ПР). 

74) Про відмову громадянці Семенковій Аліні Валеріївні 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 (740705010). (Від 14.04.2021 № 08/231-1295/ПР). 

75) Про відмову громадянці Литвиненко Тетяні Броніславівні 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 (370188963). (Від 10.02.2021 № 08/231-

676/ПР). 

76) Про відмову громадянину Комару Миколі 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. Павла Вернадського, 21 у 

Деснянському районі міста Києва (300150788). (Від 10.02.2021 № 08/231-

669/ПР). 

77) Про відмову громадянину Безкоровайному Андрію 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 на вул. Павла Вірського, 21 у 

Деснянському районі міста Києва (568601880). (Від 10.02.2021 № 08/231-

671/ПР). 

78) Про відмову громадянину Прімі Сергію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для експлуатації і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вірності, 41 у Деснянському 

районі міста Києва (692550175). (Від 31.03.2021 № 08/231-1114/ПР). 

79) Про відмову громадянину Цушку Олександру 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 у Шевченківському районі 

міста Києва (380178257). (Від 31.03.2021 № 08/231-1130/ПР). 

80) Про відмову громадянину Коробченку Артему Костянтиновичу 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 Деснянському районі міста 

Києва (672850117). (Від 31.03.2021 № 08/231-1131/ПР). 

81) Про відмову громадянці Недашківській Світлані Анатоліївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (201233342). (Від 06.04.2021 № 

08/231-1231/ПР). 

82) Про відмову громадянці Острянко Ользі Юріївні 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. Пирнівській у Деснянському районі 

міста Києва (201621422). (Від 06.04.2021 № 08/231-1230/ПР). 

83) Про відмову громадянину Ярославцеву 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 у Шевченківському районі 

міста Києва (480019062). (Від 31.03.2021 № 08/231-1149/ПР). 

84) Про відмову громадянці Острянко Ользі Юріївні 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. Моложанській, 12-а у Деснянському 

районі міста Києва (440013161). (Від 06.04.2021 № 08/231-1226/ПР). 

85) Про відмову громадянці Дубовик Ніні 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 (686320183). (Від 31.03.2021 № 08/231-1148/ПР). 

86) Про відмову громадянці Федоренко Ірині Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель на вул. Луганській у Солом’янському районі міста Києва (493012380). 

(Від 10.02.2021 № 08/231-668/ПР). 

87) 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 (713154018). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1136/ПР). 

88) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному у Голосіївському районі 

міста Києва (544801776). (Від 21.04.2021 № 08/231-1349/ПР). 

89) Про відмову громадянці Журбі Ользі 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. Бобринецькій, 117 у Деснянському 

районі міста Києва (579101487). (Від 31.03.2021 № 08/231-1141/ПР). 

90) Про відмову громадянину Ряднову Євгену Віталійовичу у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаражу на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (629110148). (Від 

31.03.2021 № 08/231-1140/ПР). 

91) Про відмову громадянину Несіну Данилу Геннадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (615180170). (Від 14.04.2021 № 08/231-1287/ПР). 

92) Про відмову громадянину Лепявку Ярославу Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (747664013). (Від 14.04.2021 № 08/231-1286/ПР). 

93) Про відмову громадянину Несіну Данилу Геннадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (613000175). (Від 14.04.2021 № 08/231-1285/ПР). 

94) Про відмову громадянину Плєщакову Сергію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі міста Києва (411015569). (Від 14.04.2021 № 08/231-

1284/ПР). 

95) Про відмову громадянину Несіну Данилу Геннадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Жуляни у Солом’янському 

районі міста Києва (615750105). (Від 14.04.2021 № 08/231-1283/ПР). 

96) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу 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 (201982651). (Від 11.05.2021 № 08/231-1528/ПР).  

97) Про відмову громадянину Червонящому Михайлу Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 57 у 

Деснянському районі міста Києва (390172165). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1527/ПР). 

98) Про відмову громадянину Шульзі Руслану 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 вул. Челюскінців, 24 у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20301
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20301
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20301
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20301
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20301
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20300
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20299
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20530
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20530


23 

 

Дарницькому районі міста Києва (201447982). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1526/ПР). 

99) Про відмову громадянці Кір’ян Валентині Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у Святошинському районі 

міста Києва (773982015). (Від 14.05.2021 № 08/231-1545/ПР). 

100) Про відмову громадянці Савіній Вікторії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (450011672). (Від 14.05.2021 № 08/231-1546/ПР). 

101) Про відмову громадянці Сафроняк Марині Олександрівні 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. Квітучій у Голосіївському районі міста 

Києва (495019405). (Від 14.05.2021 № 08/231-1547/ПР). 

102) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу 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 (459018239). (Від 14.05.2021 № 08/231-1548/ПР). 

103) Про відмову громадянину Яркову Дмитру Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва житлового будинку у 

Шевченківському районі міста Києва (201326283). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1550/ПР). 

104) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуальної житлової садибної забудови біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (201700851). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1516/ПР). 

105) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні 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 (201757848). (Від 11.05.2021 № 08/231-1525/ПР). 

106) Про відмову громадянці Чернишевій Тетяні 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. Селянській в 

Оболонському районі міста Києва (370116777). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1467/ПР). 

107) Про відмову громадянину Підгорному Денису Ігоревичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для будівництва гаражу на вул. Жуковського, 5 у 

Голосіївському районі міста Києва (428010912). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1496/ПР). 

108) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні 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. Старообухівській у Голосіївському 

районі міста Києва (638280191). (Від 11.05.2021 № 08/231-1480/ПР). 

109) Про відмову громадянці Пушенко Людмилі Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової забудови, обслуговування 

житлового будинку та ведення особистого селянського господарства на вул. В. 

Сальського у Подільському районі міста Києва (320167175). (Від 11.05.2021 № 

08/231-1475/ПР). 

110) Про відмову громадянину Кондратенку Владиславу Петровичу 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. Трублаїні, 46 у 

Святошинському районі міста Києва (726833016). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1476/ПР). 

111) Про відмову громадянці Осадчій Людмилі Олександрівні 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, 82 у 

Деснянському районі міста Києва (320182240). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1439/ПР). 

112) Про відмову громадянину Олефіренку Єгору Ігоровичу 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, 62 у 

Деснянському районі міста Києва (201464964). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1440/ПР). 

113) Про відмову громадянину Кір’яну Андрію Сергійовичу 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. Прорізній у Святошинському районі 

міста Києва (201260244). (Від 11.05.2021 № 08/231-1460/ПР). 

114) Про відмову громадянину Кравченку Руслану 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. Магістральній у 

Шевченківському районі міста Києва (733114010). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1464/ПР). 

115) Про відмову громадянці Олексенко Вікторії Семенівні у наданні 

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

господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у Святошинському районі 

міста Києва (445016372). (Від 11.05.2021 № 08/231-1463/ПР).  

116) Про відмову громадянці Ярковій Тетяні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для дачного будівництва у Голосіївському районі міста 

Києва (201120508). (Від 11.05.2021 № 08/231-1471/ПР). 

117) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва на хуторі Мригі у Голосіївському районі міста Києва (201804528). 

(Від 11.05.2021 № 08/231-1473/ПР). 

118) Про відмову громадянці Федосєєвій Марині Юріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на перетині вул. Лазурної та вул. Академіка 

Заболотного у Голосіївському районі міста Києва (310141225). (Від 11.05.2021 

№ 08/231-1515/ПР). 

119) Про відмову громадянину Гладушевському Костянтину 

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 поблизу 

затоки «Даманя» у Деснянському районі міста Києва (489016105). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1524/ПР). 

120) Про відмову громадянину Ковтуну Юрію 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 поблизу затоки Доманя у 

Деснянському районі міста Києва (634340188). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1549/ПР). 

121) Про відмову громадянину Полегеньку Сергію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд поблизу вулиць Справедливості та 

Вірності у с. Троєщина у Деснянському районі міста Києва (591901445). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1551/ПР). 

122) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (576401218). (Від 06.05.2021 № 08/231-1422/ПР). 

123) Про відмову громадянину Сафроняку Руслану Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Бродівському у 
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Голосіївському районі міста Києва (675480103). (Від 06.05.2021 № 08/231-

1424/ПР). 

124) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні 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. Передовій, 45-Е у Голосіївському 

районі міста Києва (360143039). (Від 06.05.2021 № 08/231-1425/ПР). 

125) Про відмову громадянину Морозу Петру Петровичу 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. Малокитаївській, 67, 67а у 

Голосіївському районі міста Києва (651500125). (Від 06.05.2021 № 08/231-

1426/ПР). 

126) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(528901817). (Від 06.05.2021 № 08/231-1427/ПР). 

127) 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. 

Центральній в Оболонському районі міста Києва (390152454). (Від 06.05.2021 

№ 08/231-1429/ПР). 

128) Про відмову громадянці Писаковій Альоні Вікторівні 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, 13 у 

Деснянському районі міста Києва (340112432). (Від 06.05.2021 № 08/231-

1431/ПР). 

129) Про відмову громадянину Рохманійку Геннадію Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення садівництва поруч Мінського 

проспекту, 20-А (в напрямку м. Вишгород), напроти (через дорогу) Мінський 

проспект, 150-А в Оболонському районі міста Києва (763242010). (Від 

06.05.2021 № 08/231-1432/ПР). 

130) Про відмову громадянину Поді 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 у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (201731269). (Від 06.05.2021 № 08/231-1433/ПР). 

131) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні 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. Лазурній, 11-А у Голосіївському районі 

міста Києва (201645183). (Від 11.05.2021 № 08/231-1498/ПР). 
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132) Про відмову громадянці Томащук Майї Олександрівні 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. Прорізній у Святошинському 

районі міста Києва (300197735). (Від 11.05.2021 № 08/231-1511/ПР). 

133) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні 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. Ватутіна, 33-б у Солом’янському 

районі міста Києва (201983400). (Від 11.05.2021 № 08/231-1497/ПР). 

134) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу 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 (201278824). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1495/ПР). 

135) Про відмову громадянину Філіпову Сергію Вікторовичу 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. Квітки Цісик, 36-а у 

Оболонському районі міста Києва (201645940). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1485/ПР). 

136) Про відмову громадянину Время Денису Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаражу на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (201607886). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1486/ПР). 

137) Про відмову громадянину Яркову Кірілу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(340158935). (Від 11.05.2021 № 08/231-1522/ПР). 

138) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку у 

Голосіївському районі міста Києва (201789562). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1521/ПР). 

139) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля пров. Залужного у 

Голосіївському районі міста Києва (310130892). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1488/ПР). 

140) Про відмову громадянці Савіній Вікторії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку у 
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Голосіївському районі міста Києва (619930140). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1489/ПР). 

141) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

хуторі Мриги у Голосіївському районі міста Києва (445013941). (Від 11.05.2021 

№ 08/231-1491/ПР). 

142) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для колективного садівництва біля вул. 

Центральної (Хутір Редьки) в Оболонському районі міста Києва (775502015). 

(Від 11.05.2021 № 08/231-1492/ПР). 

143) Про відмову громадянину Ревенку Валентину Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 12б у 

Голосіївському районі міста Києва (465013420). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1494/ПР). 

144) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і 

дачного будівництва на хуторі Мриги у Голосіївському районі міста Києва 

(409012129). (Від 11.05.2021 № 08/231-1493/ПР). 

145) Про відмову громадянці Мокій Олені Віталіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі міста Києва (780505013). (Від 11.05.2021 № 08/231-1509/ПР). 

146) Про відмову громадянину Шундику Андрію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Осінньому у 

Святошинському районі міста Києва (407011373). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1507/ПР). 

147) Про відмову громадянину Гриценку Юрію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на розі вул. Костянтина Хохлова та вул. 

Бродівської у Голосіївському районі міста Києва (405014348). (Від 11.05.2021 

№ 08/231-1502/ПР). 

148) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Старообухівській у Голосіївському районі міста Києва (300136725). (Від 
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11.05.2021 № 08/231-1503/ПР). 

149) Про відмову громадянці Ігнатенко Ірині Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (380188553). (Від 11.05.2021 № 08/231-1505/ПР). 

150) Про відмову громадянину Ігнатенку Денису Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (340123919). (Від 11.05.2021 № 08/231-1506/ПР). 

151) Про відмову громадянці Алфьоровій Ользі Сергіївні 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. Яблуневому у Солом’янському районі 

міста Києва (497011857). (Від 11.05.2021 № 08/231-1512/ПР). 

152) Про відмову громадянину Недашківському Дмитру 

Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у 

Голосіївському районі міста Києва (460019812). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1513/ПР). 

153) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального житлового і гаражного будівництва 

біля вул. Ягідної у Голосіївському районі міста Києва (466013097). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1514/ПР). 

154) Про відмову громадянину Прокопенку Івану 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 у пров. Осінньому у 

Святошинському районі міста Києва (769576010). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1520/ПР). 

155) Про відмову громадянці Шундик Надії Михайлівні 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. Прорізній у Святошинському 

районі міста Києва (587401483). (Від 11.05.2021 № 08/231-1519/ПР). 

156) Про відмову громадянину Поліщуку Володимиру 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. Прорізній у 

Святошинському районі міста Києва (201029895). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1517/ПР). 

157) Про відмову громадянину Синельниченку Олександру Івановичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у Святошинському 

районі міста Києва (550101515). (Від 11.05.2021 № 08/231-1462/ПР). 

158) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(411012085). (Від 11.05.2021 № 08/231-1461/ПР). 

159) Про відмову громадянину Павленку Олексію Вадимовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (659620153). (Від 11.05.2021 № 08/231-1466/ПР). 

160) Про відмову громадянці Озеран Яні Володимирівні 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. Менделєєва, 79 у Печерському районі 

міста Києва (350147800). (Від 11.05.2021 № 08/231-1518/ПР). 

161) Про відмову громадянину Гладушевському Костянтину 

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 поблизу 

затоки «Даманя» у Деснянському районі міста Києва (770493019). (Від 

11.05.2021 08/231-1477/ПР). 

162) Про відмову громадянці Козороз Лідії Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Білаша, 11 у Деснянському 

районі міста Києва (429019900). (Від 11.05.2021 № 08/231-1478/ПР). 

163) Про відмову громадянину Товпенку Олександру Сергійовичу 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. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі міста Києва (650680101). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1523/ПР). 

164) Про відмову громадянину Горовому Дмитру Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у 

Голосіївському районі міста Києва (698400196). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1049/ПР). 

165) 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 на вул. Криничній у 
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Дарницькому районі міста Києва (522601917). (Від 02.03.2021 № 08/231-

876/ПР). 

166) 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 на вул. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (581001825). (Від 02.03.2021 № 08/231-877/ПР). 

167) Про відмову громадянину Іщенку Володимиру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лауреатській у 

Голосіївському районі міста Києва (201167502). (Від 02.03.2021 № 08/231-

878/ПР). 

168) Про відмову громадянину Дрейку Ярославу Олексійовичу 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 Оболонському районі міста Києва 

(310154595). (Від 02.03.2021 № 08/231-879/ПР). 

169) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на перетині вул. Селянської 

та вул. Лісної в Оболонському районі міста Києва (566401076). (Від 02.03.2021 

№ 08/231-880/ПР). 

170) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва в 

Оболонському районі міста Києва (340193727). (Від 02.03.2021 № 08/231-

881/ПР). 

171) Про відмову громадянці Козачук Дар’ї Євгенівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для обслуговування жилого будинку і господарських будівель на вул. 

Гвардійській у Голосіївському районі міста Києва (350196953). (Від 02.03.2021 

№ 08/231-882/ПР). 

172) Про відмову громадянину Трещову Антону Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Криничної у Дарницькому районі міста Києва (579601829). (Від 18.03.2021 

№ 08/231-1048/ПР). 

173) Про відмову громадянці Ковальчук Аллі Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального гаража на просп. Голосіївському, 74-

74а у Голосіївському районі міста Києва (201864176). (Від 10.02.2021 № 08/231-

696/ПР). 

174) Про відмову громадянину Недашкіському Володимиру Івановичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (586101409). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1034/ПР). 

175) Про відмову громадянину Шульзі Богдану Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Хохлова у Голосіївському 

районі міста Києва (330139229). (Від 02.03.2021 № 08/231-859/ПР). 

176) Про відмову громадянину Журавлю Юрію 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 в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (670170171). (Від 10.02.2021 № 08/231-695/ПР). 

177) Про відмову громадянину Драпогузу Василю Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в районі пров. Лисогірського у 

Голосіївському районі міста Києва (460012545). (Від 02.03.2021 № 08/231-

849/ПР). 

178) 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 (797595011). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1036/ПР). 

179) Про відмову громадянину Мочалову Ігорю Леонідовичу 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 (380123733). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1038/ПР). 

180) Про відмову громадянину Мирончуку Роману 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. Симиренка у 

Святошинському районі міста Києва (201323405). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1056/ПР). 

181) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 6-а лінія в 

Оболонському районі міста Києва (533801218). (Від 02.03.2021 № 08/231-

856/ПР). 

182) Про відмову громадянину Дрейку Ярославу Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва в 
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Оболонському районі міста Києва (479017606). (Від 02.03.2021 № 08/231-

873/ПР). 

183) Про відмову громадянину Кононученку Дмитру 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 на вул. Літинській у 

Дніпровському районі міста Києва (555501303). (Від 02.03.2021 № 08/231-

875/ПР). 

184) Про відмову громадянці Недашківській Любові Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Старобухівської у Голосіївському районі міста Києва (603150107). (Від 

16.03.2021 № 08/231-964/ПР). 

185) Про відмову громадянину Каняшину Володимиру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у 

Голосіївському районі міста Києва (589501231). (Від 16.03.2021 № 08/231-

965/ПР). 

186) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Вчительської у Солом’янському 

районі міста Києва (517901718). (Від 30.03.2021 № 08/231-1099/ПР). 

187) Про відмову громадянину Каняшину Володимиру Анатолійовичу 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. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (442015434). (Від 30.03.2021 № 08/231-

1098/ПР). 

188) Про відмову громадянці Павловській Анні Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у 

Голосіївському районі міста Києва (770248016). (Від 16.03.2021 № 08/231-

967/ПР). 

189) Про відмову громадянину Пономаренку Олександру 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 у пров. 6-му Радистів у 

Деснянському районі міста Києва (340148015). (Від 16.03.2021 № 08/231-

966/ПР). 

190) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва в 

Оболонському районі міста Києва (462015656). (Від 02.03.2021 № 08/231-
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853/ПР). 

191) Про відмову громадянину Дрейку Ярославу Олексійовичу 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 Оболонському районі міста Києва 

(350192464). (Від 02.03.2021 № 08/231-854/ПР). 

192) Про відмову громадянину Дрейку Ярославу Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва в 

Оболонському районі міста Києва (648600164). (Від 02.03.2021 № 08/231-

855/ПР). 

193) Про відмову громадянину Каняшину Анатолію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля пров. 

Залежного у Голосіївському районі міста Києва (433012508). (Від 12.03.2021 № 

08/231-939/ПР). 

194) Про відмову громадянину Ковальчуку Ігорю Ігоровичу 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. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (417019230). (Від 02.03.2021 № 08/231-852/ПР). 

195) Про відмову громадянці Шульзі Світлані Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. Котельникова, 

40-42 (між будинками) у Святошинському районі міста Києва (644000125). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1055/ПР). 

196) Про відмову громадянину Філіпчаку Євгену Вікторовичу 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 (697100150). (Від 02.03.2021 № 08/231-871/ПР). 

197) Про відмову громадянину Ярошу Євгенію 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 на вул. Дружби у Дарницькому 

районі міста Києва (649530152). (Від 02.03.2021 № 08/231-872/ПР). 

198) 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 в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (201130025). (Від 02.03.2021 № 08/231-858/ПР). 

199) Про відмову громадянину Алєксандрову Денису Вікторовичу 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 
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Святошинському районі міста Києва (678850123). (Від 04.03.2021 № 08/231-

919/ПР). 

200) Про відмову громадянці Алфьоровій Ользі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Ушицької у Деснянському 

районі міста Києва (453014105). (Від 04.03.2021 № 08/231-920/ПР). 

201) Про відмову громадянці Довбенко Ользі 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 у Дарницькому районі міста Києва 

(530801219). (Від 04.03.2021 № 08/231-921/ПР). 

202) 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 на вул. Криничній у 

Дарницькому районі міста Києва (360195823). (Від 04.03.2021 № 08/231-

922/ПР). 

203) Про відмову громадянину Королю Яну Вікторовичу 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 (575101339). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1037/ПР). 

204) 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 (535401110). (Від 09.02.2021 № 08/231-639/ПР). 

205) Про відмову громадянину Каняшину Анатолію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку біля вул. Вчительської у Солом’янському районі міста Києва 

(360123607). (Від 30.03.2021 № 08/231-1096/ПР). 

206) Про відмову громадянину Прусу Ростиславу Вікторовичу 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. Городній у Солом’янському районі 

міста Києва (759892015). (Від 02.03.2021 № 08/231-851/ПР). 

207) Про відмову громадянину Козачуку Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового будівництва на 

вул. Володимира Брожка у Солом’янському районі міста Києва (598101854). 

(Від 10.02.2021 № 08/231-707/ПР). 

208) Про відмову громадянину Бабюку Сергію Вячеславовичу у наданні 

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

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській у Дніпровському 

районі міста Києва (421011040). (Від 02.03.2021 № 08/231-857/ПР). 

209) Про відмову громадянці Мілошенко Пелагеї Григорівні 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 (201229283). (Від 18.03.2021 № 08/231-1051/ПР). 

210) Про відмову громадянину Галайбі Денису 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 хуторі Редьки, 87 в 

Оболонському районі міста Києва (517201277). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1052/ПР). 

211) Про відмову громадянину Байрачному Павлу Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. 

Котельникова, 40-42 (між будинками) у Святошинському районі міста Києва 

(516901362). (Від 18.03.2021 № 08/231-1053/ПР). 

212) Про відмову громадянці Микитенко Ірині Василівні 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 (360119534). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1054/ПР). 

213) Про відмову громадянці Гарбуз Надії Григорівні 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 (459017342). (Від 04.03.2021 № 08/231-903/ПР). 

214) Про відмову громадянину Ничепоруку Володимиру Васильовичу 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 (425017510). (Від 04.03.2021 № 08/231-

904/ПР). 

215) Про відмову громадянину Богдану Богдану Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у провулку Лазурному у Голосіївському 

районі міста Києва (310193100). (Від 16.03.2021 № 08/231-960/ПР). 

216) Про відмову громадянці Павлик Юлії 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. Криничній у Дарницькому районі міста 

Києва (350155212). (Від 02.03.2021 № 08/231-883/ПР). 
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217) Про відмову громадянину Сафроняку Руслану 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. Маслівка у 

Дарницькому районі міста Києва (576001600). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1040/ПР). 

218) Про відмову громадянину Мінтяну Павлу Петровичу 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. Митрополита Володимира 

Сабодана у Деснянському районі міста Києва (582401888). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1043/ПР). 

219) Про відмову громадянину Капустюку Олегу Миколайчуку у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(201533868). (Від 18.03.2021 № 08/231-1044/ПР). 

220) Про відмову громадянину Скарбенчуку Олександру Юрійовичу 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 

(320185574). (Від 18.03.2021 № 08/231-1047/ПР). 

221) Про відмову громадянину Журавлю Юрію 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 в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (360187957). (Від 10.02.2021 № 08/231-691/ПР). 

222) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля 

вул. Криничної у Дарницькому районі міста Києва (601900177). (Від 10.02.2021 

№ 08/231-698/ПР). 

223) Про відмову громадянці Матковській Наталії Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (462018232). (Від 10.02.2021 № 

08/231-700/ПР). 

224) Про відмову громадянину Ватажку 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 вул. Павла Вірського, 79 у 

Деснянському районі міста Києва (201498162). (Від 10.02.2021 № 08/231-

701/ПР). 

225) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

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

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (451010536). (Від 10.02.2021 № 08/231-704/ПР). 

226) Про відмову громадянину Гуцало Олександру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(201049820). (Від 18.03.2021 № 08/231-1042/ПР). 

227) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену 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 в селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (390188979). (Від 10.02.2021 № 08/231-

702/ПР). 

228) 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. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (797814013). (Від 10.02.2021 № 

08/231-703/ПР). 

229) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену 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 вул. Биківнянській у 

Деснянському районі міста Києва (330174816). (Від 02.03.2021 № 08/231-

850/ПР). 

230) Про відмову громадянці Каняшиній Надії Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Вчительської у Солом’янському 

районі міста Києва (390105752). (Від 30.03.2021 № 08/231-1097/ПР). 

231) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі 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. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (435019196). (Від 02.03.2021 № 08/231-888/ПР). 

232) Про відмову громадянину Гладкому Івану Степановичу 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 (500101500). (Від 04.03.2021 № 08/231-902/ПР). 

233) Про відмову громадянці Звьоздкіній Ірині Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та експлуатації житлового будинку та 

господарських споруд на вул. Фестивальній, 87 у Голосіївському районі міста 

Києва (407011627). (Від 02.03.2021 № 08/231-867/ПР). 
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234) Про відмову громадянину Ковальчуку Ігорю Ігоровичу 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 (754143019). (Від 22.02.2021 № 

08/231-812/ПР). 

235) Про відмову громадянину Лазаренку Віталію 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. Академіка 

Біляшівського у Святошинському районі міста Києва (370187836). (Від 

22.02.2021 № 08/231-805/ПР). 

236) Про відмову громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Крайній, 13-15 у Деснянському районі міста Києва (734788018). 

(Від 10.02.2021 № 08/231-697/ПР). 

237) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(588401273). (Від 22.02.2021 № 08/231-807/ПР). 

238) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(310100151). (Від 19.02.2021 № 08/231-794/ПР). 

239) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні 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 (390156401). (Від 19.02.2021 № 08/231-

795/ПР). 

240) Про відмову громадянці Бойко Катерині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення колективного садівництва на вул. 2-гій 

Дамбовій, 8-а, у Дніпровському районі міста Києва (547801085). (Від 19.02.2021 

№ 08/231-796/ПР). 

241) Про відмову громадянину Месенку Олександру Петровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в районі пров. Лисогірського у 

Голосіївському районі міста Києва (623660122). (Від 19.02.2021 № 08/231-

797/ПР). 

242) Про відмову громадянину Сенику Василю Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Голосіївському районі міста 
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Києва (527201749). (Від 19.02.2021 № 08/231-793/ПР). 

243) Про відмову громадянці Кликавці Юлії Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу 

на вул. Новомічурінській, 5в у Солом’янському районі міста Києва 

(201498769). (Від 22.02.2021 № 08/231-806/ПР). 

244) Про відмову громадянці Тарасенко Олександрі 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. Промисловій, 8-м у 

Дарницькому районі міста Києва (380167671). (Від 10.02.2021 № 08/231-

692/ПР). 

245) 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 в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (350135864). (Від 10.02.2021 № 08/231-693/ПР). 

246) 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 (771900015). (Від 10.02.2021 № 08/231-694/ПР). 

247) 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 (454017918). (Від 16.03.2021 № 08/231-

963/ПР). 

248) Про відмову громадянину Мочалову Ігорю Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування будинку, господарських 

будівель і споруд біля вул. Новобродівської у Голосіївському районі міста 

Києва (402015674). (Від 16.03.2021 № 08/231-959/ПР). 

249) Про відмову громадянину Півторацькому Анатолію Миколайовичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Залужного у Голосіївському районі 

міста Києва (320123101). (Від 16.03.2021 № 08/231-958/ПР). 

250) Про відмову громадянину Федосєєву Миколі Анатолійовичу 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. Василя Щавинського 

у Деснянському районі міста Києва (746420012). (Від 04.03.2021 № 08/231-

923/ПР). 

251) Про відмову громадянину Недашківському Олександру Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (625880156). (Від 04.03.2021 № 

08/231-913/ПР). 

252) Про відмову громадянину Каняшину Володимиру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Криничній у Дарницькому районі міста Києва (410014905). (Від 04.03.2021 № 

08/231-914/ПР). 

253) Про відмову громадянину Недашківському Володимиру Івановичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Березневій у Дарницькому районі міста Києва (420011664). (Від 04.03.2021 № 

08/231-916/ПР). 

254) Про відмову громадянину Довбенку Івану Володимировичу 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 (390180641). (Від 04.03.2021 № 

08/231-915/ПР). 

255) Про відмову громадянину Карпенку Віталію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Прикордонній у Деснянському районі міста Києва 

(569301447). (Від 04.03.2021 № 08/231-917/ПР). 

256) Про відмову громадянину Мартинюку Олександру Борисовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого підсобного 

господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби для 

ведення індивідуального садівництва на вул. Вірності у Деснянському районі 

міста Києва (370168454). (Від 04.03.2021 № 08/231-918/ПР). 

257) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні 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 (340115250). (Від 02.03.2021 № 08/231-

885/ПР). 

258) Про відмову громадянину Прусу Ростиславу Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. Петра 

Заломова у Солом’янському районі міста Києва (560901759). (Від 02.03.2021 № 

08/231-886/ПР). 

259) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Дарницькому районі міста Києва (663340151). (Від 02.03.2021 № 08/231-

887/ПР). 

260) Про відмову громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу у 
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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, 129 у 

Деснянському районі міста Києва (526801590). (Від 02.03.2021 № 08/231-

860/ПР). 

261) 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 на вул. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (623410184). (Від 02.03.2021 № 08/231-861/ПР). 

262) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу 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 (638410129). (Від 02.03.2021 № 08/231-

862/ПР). 

263) Про відмову громадянину Захлестуну Володимиру Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в районі пров. Лисогірського у 

Голосіївському районі міста Києва (201988129). (Від 02.03.2021 № 08/231-

863/ПР). 

264) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Дарницькому районі міста Києва (350104940). (Від 02.03.2021 № 08/231-

864/ПР). 

265) Про відмову громадянці Козачук Тамарі Дмитрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель на вул. Колосковій у Солом’янському районі міста Києва (679480164). 

(Від 02.03.2021 № 08/231-865/ПР). 

266) Про відмову громадянину Козачуку Володимиру Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель на вул. Луганській у Солом’янському районі міста 

Києва (586938499). (Від 02.03.2021 № 08/231-866/ПР). 

267) 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 на вул. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (402016619). (Від 10.02.2021 № 08/231-690/ПР). 

268) Про відмову громадянину Сягалюку Миколі Анатолійовичу 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 
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Деснянському районі міста Києва (631970128). (Від 04.03.2021 № 08/231-

907/ПР). 

269) Про відмову громадянці Злочевській Ганні Макарівні 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 (201742048). (Від 04.03.2021 № 08/231-908/ПР). 

270) Про відмову громадянці Ковальовій Наталії Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. Лауреатській у 

Голосіївському районі міста Києва (744581019). (Від 04.03.2021 № 08/231-

909/ПР). 

271) Про відмову громадянці Півторацькій Галині Іванівні 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 (330101909). (Від 04.03.2021 № 08/231-

910/ПР). 

272) Про відмову громадянину Недашківському Дмитру 

Володимировичу 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 (647400133). (Від 

04.03.2021 № 08/231-911/ПР). 

273) Про відмову громадянці Каняшиній Надії Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Лісової у Голосіївському районі міста 

Києва (573701669). (Від 16.03.2021 № 08/231-957/ПР). 

274) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Новобродівській у Голосіївському районі міста Києва 

(412016424). (Від 16.03.2021 № 08/231-961/ПР). 

275) Про відмову громадянці Романенко Ганні Феофанівні 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 (425010958). (Від 04.03.2021 № 08/231-905/ПР). 

276) Про відмову громадянину Брильову Валерію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі міста 

Києва (489014843). (Від 21.04.2021 № 08/231-1342/ПР). 

277) Про відмову громадянці Шуті Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 
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сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (479016956). (Від 04.03.2021 № 08/231-906/ПР). 

278) Про відмову громадянину Павлику Павлу Петровичу 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. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (480019166). (Від 02.03.2021 № 08/231-884/ПР). 

279) Про відмову громадянину Решетняку Сергію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі міста 

Києва (549301539). (Від 21.04.2021 № 08/231-1348/ПР). 

280) Про відмову громадянину Каняшину Володимиру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля пров. 

Залежного у Голосіївському районі міста Києва (658300135). (Від 21.04.2021 № 

08/231-1351/ПР). 

281) Про відмову громадянці Скорозвон Інні 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. Селянській в Оболонському 

районі міста Києва (464012579). (Від 21.04.2021 № 08/231-1347/ПР). 

282) Про відмову громадянину Козубенку Ярославу Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля пров. Лисогірського у 

Голосіївському районі міста Києва (403016710). (Від 04.03.2021 № 08/231-

924/ПР). 

283) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному у Голосіївському 

районі міста Києва (508501263). (Від 21.04.2021 № 08/231-1350/ПР). 

284) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кромбет Ляні 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35992). (Від 

12.11.20218 № 08/231-4009/ПР). 

285) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35462). (Від 08.10.2018 № 08/231-3359/ПР). 

286) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Літвінчуку 

Юрію Олександровичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд (К-35692). (Від 11.10.2018 № 08/231-3518/ПР). 

287) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрущенко 

Володимиру Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель і споруд (К-35696). (Від 11.10.2018 № 08/231-3517/ПР). 

288) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шараєвському 

Анатолію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 108 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35438). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3368/ПР). 

289) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лапізі Андрію 

Олександровичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

(К-35798). (Від 11.10.2018 № 08/231-3520/ПР). 

290) Про відмову громадянці Кагальняк Лідії Никифорівні 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 (320147750). (Від 18.03.2021 № 08/231-1002/ПР). 

291) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (585001178). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1001/ПР). 

292) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Галві Еліні 

Анатоліївні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35503). (Від 08.10.2018 № 08/231-3347/ПР). 

293) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Удовенку 

Геннадію Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 23 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36178). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3986/ПР). 

294) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подоляку 

Миколі Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 44 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36198). (Від 

15.11.20218 № 08/231-4098/ПР). 

295) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шаповалову 

Андрію Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35314). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3116/ПР). 

296) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку 

Віктору Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 47 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36200). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4112/ПР). 

297) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кузьміну Івану 

Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 29 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36201). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4113/ПР). 

298) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Величку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36139). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3968/ПР). 

299) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулінічу Андрію 

Олеговичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-36184). (Від 15.11.2018 № 08/231-4089/ПР). 

300) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Томашевському 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36000). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4006/ПР). 

301) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Моісєєнку 

Андрію Валентиновичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36040). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3977/ПР). 

302) Про відмову громадянину Загайкевичу Костянтину Ігоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель та споруд поблизу вул. Фестивальної у 

Голосіївському районі міста Києва (370164025). (Від 10.04.2020 № 08/231-

954/ПР). 

303) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трегубову 

Євгену Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 48 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36203). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4118/ПР). 

304) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вікуліній Наталії Сергіївні на 

вул. Івана Кочерги у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36124). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4078/ПР). 

305) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нікіфорову 

Ігорю Олександровичу біля вулиць Єдності та Анатоліївської у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36086). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4154/ПР). 

306) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Азімовій Маніжі 

на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35714). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3515/ПР). 

307) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибалову 

Дмитру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35533). (Від 

08.10.2018 № 08/231-3364/ПР). 

308) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні поблизу вул. Любомирської у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35643). (Від 11.10.2018 № 

08/231-3514/ПР). 

309) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Балковій Наталії 

Юріївні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35743). (Від 11.10.2018 № 08/231-3519/ПР). 

310) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Свищуку 

Андрію Олесандровичу на Столичному шосе, 149 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання (К-

35517). (Від 08.10.2018 № 08/231-3365/ПР). 
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311) Про відмову громадянці Іваницькій Валентині 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 (594901952). (Від 18.03.2021 № 08/231-1011/ПР). 

312) Про відмову громадянці Живило Ользі Федорівні 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 (419010610). (Від 18.03.2021 № 08/231-1010/ПР). 

313) Про відмову громадянину Каняшину Анатолію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Криничній у Дарницькому районі міста Києва (431017866). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1015/ПР). 

314) Про відмову громадянці Гребневій Людмилі Вікторівні 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 (666640167). (Від 18.03.2021 № 08/231-1014/ПР). 

315) Про відмову громадянці Хімченко Анні Федорівні 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 (640080138). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1017/ПР). 

316) Про відмову громадянці Харицькій Анастасії 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. Симиренка у 

Святошинському районі міста Києва (578101444). (Від 18.03.2021 № 08/231-

995/ПР). 

317) Про відмову громадянці Костенко Олені Миколаївні 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 (300119236). (Від 18.03.2021 № 08/231-994/ПР). 

318) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу 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 (709111014). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1003/ПР). 

319) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Валерію Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 33 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36208). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4117/ПР). 

320) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білоусу Сергію 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 41 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36204). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4107/ПР). 

321) Про відмову громадянці Каняшиній Надії 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 (390163877). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1013/ПР). 

322) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на перетині вул. Квітки Цісик 

та вул. 7-а лінія в Оболонському районі міста Києва (405017480). (Від 

18.03.2021 № 08/231-999/ПР). 

323) Про відмову громадянину Рахубі Олегу Михайловичу 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. Академіка Єфремова, 28 у 

Святошинському районі міста Києва (310198748). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1000/ПР). 

324) Про відмову громадянину Картавенку Олегу 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 хуторі Редьки, 88 в 

Оболонському районі міста Києва (527201711). (Від 18.03.2021 № 08/231-

997/ПР). 

325) Про відмову громадянину Бохонському Андрію 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 вул. Тепличній у 

Святошинському районі міста Києва (469013058). (Від 18.03.2021 № 08/231-

998/ПР). 

326) Про відмову громадянину Булаху Сергію Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаражу на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (682820192). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1007/ПР). 

327) Про відмову громадянці Рябій Ганні Дмитрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 
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сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (201819761). (Від 18.03.2021 № 08/231-1006/ПР). 

328) Про відмову громадянці Вовк Ніні Дмитрівні 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 (511001272). (Від 18.03.2021 № 08/231-1012/ПР). 

329) Про відмову громадянці Довбенко Ользі 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. Криничній у Дарницькому районі міста 

Києва (428019320). (Від 18.03.2021 № 08/231-986/ПР). 

330) Про відмову громадянину Довбенку Івану 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. Криничній у 

Дарницькому районі міста Києва (475011393). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1026/ПР). 

331) Про відмову громадянину Хролікову Євгену Дмитровичу 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 Деснянському районі міста Києва 

(201637384). (Від 18.03.2021 № 08/231-1027/ПР). 

332) Про відмову громадянці Котляр Людмилі 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 (340193123). (Від 18.03.2021 № 08/231-1025/ПР). 

333) Про відмову громадянці Швидкій Катерині Степанівні 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 (560901020). (Від 18.03.2021 № 08/231-1024/ПР). 

334) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фіногіну 

Максиму Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 8 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36160). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3979/ПР). 

335) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старовойтову 

Олександру Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 40 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36205). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4093/ПР). 
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336) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кононенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35331). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3179/ПР). 

337) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Томашову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35994). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4010/ПР). 

338) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Босаку Юрію 

Миколайовичу поблизу провулку Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35982). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4023/ПР). 

339) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іщенку 

Олександру Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 3 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36175). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3985/ПР). 

340) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу у пров. Дніпровому у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34793). (Від 20.09.2018 № 08/231-2997/ПР). 

341) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Алексеєнко Сергію 

Сергійовичу на вул. Лісовій у Дарницькому районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36182). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4085/ПР). 

342) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Матковській Наталії 

Олексіївні на вул. Лісовій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36183). 

(Від 16.11.2018 № 08/231-4161/ПР). 

343) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Висоцькій Аліні 

Сергіївні на вул. Пирнівській у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

жилого будинку та будівель господарських споруд (К-36171). (Від 16.11.2018 № 

08/231-4155/ПР). 

344) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Педченку 
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Максиму Анатолійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36089). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4120/ПР). 

345) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36110). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4003/ПР). 

346) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шілімову 

Віктору Євгеновичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35390). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3182/ПР). 

347) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Паламарчуку 

Володимиру Валентиновичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35307). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3189/ПР). 

348) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирпачу 

Олександру Юрійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35304). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3191/ПР). 

349) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Могильному 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35385). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3186/ПР). 

350) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Слободенюк 

Ларисі Пилипівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 76 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35423). (Від 08.10.2018 № 08/231-3348/ПР). 

351) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шараєвському 

Володимиру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 54 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35432). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3362/ПР). 

352) Про відмову громадянину Павловському Юрію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства у Голосіївському районі міста Києва (731791016). (Від 18.03.2021 

№ 08/231-1018/ПР). 

353) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36007). (Від 12.11.2018 № 

08/231-3996/ПР). 

354) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубині Сергію 

Павловичу вул. Академіка Кащенка, 118 у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-36147). (Від 12.11.2018 № 08/231-3994/ПР). 

355) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Анайку Івану Васильовичу 

на вул. Академіка Заболотного, діл. 39 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (К-36206). (Від 16.11.2018 № 08/231-4158/ПР). 

356) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шпиці Дмитру 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 27 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36177). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4099/ПР). 

357) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрєйченку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35363). (Від 01.10.2018 № 08/231-

3174/ПР). 

358) Про відмову громадянці Недашківській Любові Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у Голосіївському 

районі міста Києва (635360163). (Від 23.03.2021 № 08/231-1077/ПР). 

359) Про відмову громадянці Федчун Наталії Петрівні 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. Черешневому, 9 у Голосіївському районі міста Києва 

(741847011). (Від 23.03.2021 № 08/231-1076/ПР). 

360) Про відмову громадянину Горбачову Віктору Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 9а у 

Голосіївському районі міста Києва (320153862). (Від 23.03.2021 № 08/231-

1075/ПР). 
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361) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юхименку 

Дмитру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36137). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3970/ПР). 

362) Про відмову громадянці Півторацькій Галині Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Залужного у Голосіївському районі 

міста Києва (616520186). (Від 18.03.2021 № 08/231-1033/ПР). 

363) Про відмову громадянину Недашківському Дмитру 

Володимировичу 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 (370142071). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1032/ПР). 

364) Про відмову громадянці Каняшиній Надії Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (641290165). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1030/ПР). 

365) Про відмову громадянину Літвінову Денису Васильовичу 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 (600280154). (Від 18.03.2021 № 08/231-1029/ПР). 

366) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні 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 (380110887). (Від 18.03.2021 № 

08/231-1028/ПР). 

367) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (696070157). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1004/ПР). 

368) Про відмову громадянці Мартинюк Олені Микалі 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 (542201703). (Від 18.03.2021 № 08/231-1009/ПР). 

369) Про відмову громадянину Гаркушину Тимофію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (виділення) меж земельної ділянки з кадастровим номером 

8000000000:85:886:0001 в натурі (на місцевості) площею 0,10 га, що 
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розташована в межах м. Києва для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (688650285). (Від 25.03.2021 № 

08/231-1085/ПР). 

370) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саввону Вадиму 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 49 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36197). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4146/ПР). 

371) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравцю 

Анатолію Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 4 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36161). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4151/ПР). 

372) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гичаку 

Костянтину Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного 

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

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35319). (Від 04.10.2018 № 

08/231-3307/ПР). 

373) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бєляку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35327). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3239/ПР). 

374) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сілютіну 

Дмитру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 77 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35400). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3245/ПР). 

375) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суксову Борису 

Володимировичу на вул. Цимбалів Яр у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального будівництва (К-35397). (Від 03.10.2018 № 08/231-3270/ПР). 

376) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Махлаю Дмитру 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35532). (Від 03.10.2018 № 08/231-3244/ПР). 

377) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Станову Дмитру 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35361). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3253/ПР). 

378) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кечіку 

Вячеславу Георгійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 25 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36159). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4149/ПР). 

379) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36233). (Від 12.11.2018 № 

08/231-3995/ПР). 

380) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лагуні Георгію 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35393). (Від 03.10.2018 № 08/231-3269/ПР). 

381) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку Сергію 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35527). (Від 03.10.2018 № 08/231-3272/ПР). 

382) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філіпцеву Олегу 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35386). (Від 03.10.2018 № 08/231-3271/ПР). 

383) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисенку 

Болеславу Михайловичу на вул. Васильківській (у дворі будинку 2 а) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-

35003). (Від 01.10.2018 № 08/231-3178/ПР). 

384) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королькову 

Олександру Петровичу на вул. Садовій, 30 у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального садівництва (К-35437). (Від 03.10.2018 № 08/231-3268/ПР). 

385) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дразі Миколі 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35362). (Від 03.10.2018 № 08/231-3235/ПР). 

386) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Німчуку Олександру 
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Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35370). (Від 03.10.2018 № 08/231-3237/ПР). 

387) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ліснічуку 

Роберту Володимиру на вул. Академіка Заболотного, діл. 17 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36172). (Від 09.11.2018 № 08/231-3983/ПР). 

388) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Тищенку Андрію Олександровичу на вул. Комунальній у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-38650). (Від 07.06.2019 № 08/231-2072/ПР). 

389) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Кальчуку Валерію 

Володимировичу та Кальчук Ірині Юзефівні на вул. Васильківській, 2а (у дворі 

будинку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуальних 

гаражів (К-35145). (Від 01.10.2018 № 08/231-3177/ПР). 

390) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні 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 (531901627). (Від 18.03.2021 № 08/231-1008/ПР). 

391) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Молчанову 

Артему Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 45 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36202). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4111/ПР). 

392) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шептицькому 

Богдану Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 31 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36210). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4108/ПР). 

393) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Данілевичу Вячеславу Валентиновичу на вул. Підлісній у Святошинському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (К-38691). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2216/ПР). 

394) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морошану 

Віктору Михайловичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 7 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36167). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3960/ПР). 

395) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Демчуку 

Анатолію Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 37 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36199). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3987/ПР). 

396) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стрельчуку 

Олексію Павловичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35502). (Від 08.10.2018 № 08/231-3366/ПР). 

397) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Маленковичу 

Ігорю Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35435). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3363/ПР). 

398) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябусі Геннадію 

Геннадійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35316). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3358/ПР). 

399) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стрельчук 

Катерині Павлівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

(К-35504). (Від 08.10.2018 № 08/231-3367/ПР). 

400) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калінічеву 

Руслану Вікторовичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36082). (Від 15.11.2018 № 08/231-4082/ПР). 

401) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрійчуку 

Андрію Івановичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. Києва 

для дачного будівництва (К-36091). (Від 15.11.2018 № 08/231-4083/ПР). 

402) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Путивльській у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-36125). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4105/ПР). 

403) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карашманову 
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Анатолію Сергійовичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36145). (Від 15.11.2018 № 08/231-4077/ПР). 

404) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті Петру 

Андрійовичу на вул. Анатоліївській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (К-36041). (Від 15.11.2018 № 08/231-4084/ПР). 

405) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Рупасовій Надії 

Павлівні на вул. Надії у Деснянському районі м. Києва для будівництва жилого 

будинку і господарських будівель (К-36023). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4081/ПР). 

406) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Васильєвій Тетяні 

Євгенівні у Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного 

будівництва (К-36165). (Від 15.11.2018 № 08/231-4088/ПР). 

407) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубовику 

Олександру Васильовичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36101). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4104/ПР). 

408) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Азімову 

Манучехру Хушбахтовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35709). (Від 11.10.2018 № 08/231-3513/ПР). 

409) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкурлею Юрію 

Дмитровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35487). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3119/ПР). 

410) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорову 

Олександру Олександровичу на вул. Квітучій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35277). (Від 11.10.2018 № 08/231-3523/ПР). 

411) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Міщерякову 

Олександру Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 1 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35818). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4095/ПР). 

412) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисенку 
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Болеславу Михайловичу на вул. Деміївській у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального житлового будівництва (К-35001). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4116/ПР). 

413) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грамарчуку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36034). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3976/ПР). 

414) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яцику Віталію 

Степановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 5 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36164). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3980/ПР). 

415) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравченку 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 21 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36174). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3984/ПР). 

416) Про відмову громадянину Вичиркіну Максиму 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 на вул. Березневій у 

Дарницькому районі міста Києва (201310035). (Від 18.03.2021 № 08/231-

987/ПР). 

417) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кастарновій 

Тетяні Миколаївні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36094). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3972/ПР). 

418) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину Віталію 

Валерійовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку (К-36235). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3981/ПР). 

419) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кириченку 

Сергію Васильовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36226). (Від 15.11.2018 

№ 08/231-4086/ПР). 

420) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головчицю 

Віктору Григоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 12 у Голосіївському 
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районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36170). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3982/ПР). 

421) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку 

Петру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 11 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36163). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3961/ПР). 

422) Про відмову громадянці Головіній Олені Володимирівні 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. Жулянській, 8 у Голосіївському районі 

міста Києва (390164399). (Від 18.03.2021 № 08/231-1005/ПР).  

 

3.5. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянином Кузьменком Станіславом 

Олексійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Правобережній, 14а у 

Печерському районі міста Києва (691992824). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1458/ПР). 

2) Про приватизацію громадянкою Сушинською Людмилою 

Павлівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Заповітній, 2-Б у 

Солом’янському районі міста Києва (584528580). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2036/ПР). 

 

3.6. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Ляшенку Олегу Олександровичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 189 у Солом’янському районі міста 

Києва (678142703). (Від 30.03.2020 № 08/231-795/ПР). 

2) Про передачу громадянці Пономаренко Марії Тихонівні, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 238 у Солом’янському районі міста 

Києва (362715919). (Від 19.11.2019 № 08/231-3391/ПР). 

3) Про передачу громадянину Мушинському Максиму Борисовичу, 

члену громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для 

ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 95 у Солом’янському 

районі міста Києва (475277264). (Від 10.07.2020 № 08/231-1729/ПР). 
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4) Про передачу громадянину Мельнику Ігорю Володимировичу, 

члену громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 176 у Солом’янському 

районі міста Києва (А-25776). (Від 06.06.2019 № 08/231-2010/ПР). 

5) Про передачу громадянину Рябчуку Івану Яковичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 142 у Солом’янському районі міста 

Києва (778392277). (Від 22.11.2019 № 08/231-3531/ПР). 

6) Про передачу громадянці Телефус Ользі Василівні, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 179 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25339). (Від 03.05.2019 № 08/231-1674/ПР). 

7) Про передачу громадянину Дубініну Володимиру Михайловичу, 

члену громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 134 у Солом’янському 

районі міста Києва (696332735). (Від 03.10.2019 № 08/231-2993/ПР). 

8) Про передачу громадянину Осадчому Віталію Васильовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 160 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25902). (Від 24.06.2019 № 08/231-2181/ПР). 

9) Про передачу громадянці Нероді Людмилі Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (734021273). (Від 13.04.2021 № 08/231-

1266/ПР). 

10) Про передачу громадянину Лизюку Владиславу Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новій, 20 у Солом’янському 

районі міста Києва (312736444). (Від 15.09.2020 № 08/231-2326/ПР). 

11) Про передачу громадянці Григор’євій Людмилі Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 12-б у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25490). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2292/ПР). 

 

3.7. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у приватній власності громадянина Шпаковича Юрія Євгенійовича для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
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об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у пров. Радистів, 

30 у Деснянському районі міста Києва (672971305). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1441/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у приватній власності громадянина Шпаковича Юрія Євгенійовича для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у пров. Радистів, 

28 у Деснянському районі міста Києва (227109738). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1449/ПР). 

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у приватній власності громадянина Шпаковича Юрія Євгенійовича для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у пров. Радистів, 

22 у Деснянському районі міста Києва (755262274). (Від 13.05.2021 № 08/231-

1544/ПР). 

 

3.8. Надання/передача: 

 

3.8.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної 

ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених 

насаджень загального користування на вул. Краснодарській, 46 у 

Шевченківському районі міста Києва (360114618). (Від 31.01.2020 № 08/231-

260/ПР). 

 

3.8.2. 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 експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Борщагівській, 2 у Шевченківському районі міста Києва (394187731). (Від 

29.09.2020 № 08/231-2448/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Кавказькій, 11 у Солом’янському районі міста Києва 

(241845397). (Від 08.10.2020 № 08/231-2519/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17352


64 

 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування виробничого будинку на 

просп. Перемоги, 93 у Святошинському районі міста Києва (662004122). (Від 

16.06.2020 № 08/231-1499/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Північній, 32а в Оболонському районі міста Києва (469417945). (Від 16.06.2020 

№ 08/231-1498/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Кудряшова, 5 у Солом’янському районі міста Києва (354187934). 

(Від 10.04.2020 № 08/231-1014/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі квартальної котельні 

на вул. Чистяківській, 24 у Святошинському районі міста Києва (241480012). 

(Від 06.02.2020 № 08/231-335/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на 

вул. Петра Запорожця, 13-б у Дніпровському районі міста Києва (573841211). 

(Від 10.04.2020 № 08/231-1015/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на бульв. Гавела Вацлава, 36Г у Солом’янському районі міста Києва 

(314169125). (Від 03.02.2020 № 08/231-290/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Архипенка Олександра, 4-А в Оболонському районі міста Києва (472411925). 

(Від 10.04.2020 № 08/231-1012/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 
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теплового пункту на просп. Героїв Сталінграда, 20 А в Оболонському районі 

міста Києва (408412314). (Від 10.04.2020 № 08/231-1010/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Вишгородській, 4-А в Оболонському районі міста 

Києва (749159415). (Від 10.04.2020 № 08/231-1011/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на просп. Голосіївському, 15б у Голосіївському районі міста Києва 

(664864163). (Від 10.04.2020 № 08/231-1008/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Ентузіастів, 9 у Дніпровському районі міста Києва (304160765). 

(Від 10.04.2020 № 08/231-1005/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні та будівлі 

газорозподільчого пункту на вул. Крамського Івана, 16 у Святошинському 

районі міста Києва (408415814). (Від 08.10.2020 № 08/231-2542/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Академіка Заболотного, 30-А у Голосіївському районі міста 

Києва (510241766). (Від 01.10.2020 № 08/231-2486/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Гречки Маршала, 22 у Подільському районі міста 

Києва (779240414). (Від 29.09.2020 № 08/231-2451/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Березняківській, 2 у Дніпровському районі міста Києва 

(514141342). (Від 10.04.2020 № 08/231-1013/ПР). 
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18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування котельні на вул. 

Депутатській, 1 у Святошинському районі міста Києва (555541923). (Від 

31.01.2020 № 08/231-256/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на 

вул. Борщагівській, 212 у Солом’янському районі міста Києва (334100904). (Від 

03.02.2020 № 08/231-288/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Верховинній, 85 у Святошинському районі міста 

Києва (559541661). (Від 03.02.2020 № 08/231-287/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Тулузи, 13-А у Святошинському районі міста Києва 

(512341866). (Від 11.06.2020 № 08/231-1425/ПР). 

22) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування котельні на вул. Львівській, 

25 у Святошинському районі міста Києва (241010819). (Від 11.06.2020 № 

08/231-1428/ПР). 

23) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Архипенка Олександра, 2/12 в Оболонському районі 

міста Києва (344141302). (Від 08.04.2020 № 08/231-912/ПР). 

24) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Деміївській, 55 у Голосіївському районі міста Києва (492413236). (Від 

10.04.2020 № 08/231-1006/ПР). 

25) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

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

теплового пункту на вул. Жмеринській, 6 у Святошинському районі міста 

Києва (700816410). (Від 11.06.2020 № 08/231-1427/ПР). 

26) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуального теплового пункту 

на вул. Гладківській, 1/7 у Солом’янському районі міста Києва (384134811). 

(Від 10.04.2020 № 08/231-1007/ПР). 

27) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі газорозподільчого 

пункту на вул. Нагірній, 22 у Шевченківському районі міста Києва (450413722). 

(Від 08.04.2020 № 08/231-906/ПР). 

28) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на просп. 

Героїв Сталінграда, 50 в Оболонському районі міста Києва (500941575). (Від 

29.09.2020 № 08/231-2442/ПР). 

29) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Волкова Космонавта, 12б у Деснянському районі міста Києва 

(432417681). (Від 12.06.2020 № 08/231-1468/ПР). 

30) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Волкова Космонавта, 20а у Деснянському районі міста Києва 

(241190063). (Від 11.06.2020 № 08/231-1426/ПР). 

31) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Волкова Космонавта, 8 у Деснянському районі міста Києва 

(652014148). (Від 11.06.2020 № 08/231-1429/ПР). 

32) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. 

Драгомирова Михайла, 4 у Печерському районі міста Києва (241960110). (Від 

10.04.2020 № 08/231-1004/ПР). 
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33) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на 

Дніпровській набережній, 11А у Дніпровському районі міста Києва 

(755446410). (Від 31.01.2020 № 08/231-255/ПР). 

34) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Кибальчича Миколи, 7А у Дніпровському районі міста Києва (394185361). (Від 

03.02.2020 № 08/231-289/ПР). 

35) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 54 у Святошинському районі міста Києва 

(612774106). (Від 08.04.2020 № 08/231-907/ПР). 

36) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Леся Курбаса, 9 у Святошинському районі міста 

Києва (600744111). (Від 08.04.2020 № 08/231-908/ПР). 

37) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на 

вул. Преображенській, 21 у Солом’янському районі міста Києва (241783810). 

(Від 07.05.2020 № 08/231-1228/ПР). 

38) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Западинській, 3А у Подільському районі міста Києва 

(490412641). (Від 29.09.2020 № 08/231-2450/ПР). 

39) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 72а у Святошинському районі міста Києва 

(461412251). (Від 08.04.2020 № 08/231-909/ПР). 

40) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

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

пункту на вул. Челябінській, 19 у Дніпровському районі міста Києва 

(602564193). (Від 08.04.2020 № 08/231-910/ПР). 

41) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Федора Максименка, 6 в Оболонському районі міста Києва (497414105). (Від 

08.04.2020 № 08/231-911/ПР). 

42) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Овруцькій, 23 у Шевченківському районі міста Києва (536441323). (Від 

17.09.2020 № 08/231-2359/ПР). 

43) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Машинобудівній, 27 у Солом’янському районі міста Києва 

(674544141). (Від 14.04.2020 № 08/231-1037/ПР). 

44) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Біличанській, 1 у Святошинському районі міста Києва 

(448414064). (Від 08.04.2020 № 08/231-905/ПР). 

45) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на просп. Голосіївському, 100/2 у Голосіївському районі міста Києва 

(615794124). (Від 10.04.2020 № 08/231-1009/ПР).  

 

3.8.3. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Залізничний ринок» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку - критого ринку на вул. Кудряшова, 1, літера 

А у Солом’янському районі міста Києва (383968500). (Від 06.05.2021 № 08/231-

1434/ПР). (Повторно). 

2) Про надання Державному науково-дослідному експертно-

криміналістичному центру МВС України земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери 
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управління МВС на вул. Львівській, 80 у Святошинському районі міста Києва 

(616793985). (Від 03.03.2021 № 08/231-895/ПР). 

3) Про передачу приватному підприємству «ФІРМА 

РЕМТОРГСЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

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

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

4) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕМТОЧПІДШИПНИК» земельної ділянки для експлуатації та 

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

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

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «В-КОНСТРАКШН» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських 

будівель на вул. Кирилівській, 35, 35Б у Подільському районі міста Києва 

(730119443). (Від 27.05.2021 № 08/231-1755/ПР). 

6) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ПОМІСНА ЦЕРКВА 

ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН» В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування церкви на вул. Кубанської 

України, 2 у Деснянському районі міста Києва (478432092). (Від 06.02.2020 № 

08/231-339/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС ЛЄД» земельних ділянок в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Чорнобильській, 

16/80 у Святошинському районі міста Києва (695344141). (Від 10.06. 2021 № 

08/231-2038/ПР). 

8) Про передачу акціонерному товариству «РВС БАНК» земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі складу на вул. 

Віскозній, 17-А у Деснянському районі міста Києва (527039615). (Від 

24.11.2020 № 08/231-2986/ПР). 

9) Про надання ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування громадського будинку на вул. Маршала 

Тимошенка, 16 в Оболонському районі міста Києва (401415665). (Від 

22.06.2020 № 08/231-1582/ПР). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСМОПОЛІТ 2016» земельних ділянок в оренду для 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Вадима Гетьмана, 6 у 

Солом’янському районі міста Києва (239136409). (Від 01.06.2021 № 08/231-

1782/ПР). 

11) Про надання ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛ» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі (магазину) на вул. Попудренка, 42/46 у Дніпровському районі міста 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19832
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21028
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18931
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21032
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Києва (651684191). (Від 10.06.2021 № 08/231-2046/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ СІТІ ФІНАНС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Дорогожицькій, 4 у 

Шевченківському районі міста Києва (334126380). (Від 16.06.2021 № 08/231-

2096/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМО ПЛАЗА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування частини цілісного майнового комплексу 

(підземного складу) у пров. Косогірному, 3-7 у Шевченківському районі міста 

Києва (483446397). (Від 17.06.2021 № 08/231-2106/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНКОРД» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури на просп. 

Перемоги, 41а у Солом’янському районі міста Києва (354488151). (Від 

17.02.2020 № 08/231-408/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМТОРГ-2017» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі на 

Андріївському узвозі, 30 (літ. «И») у Подільському районі міста Києва 

(721927391). (Від 19.03.2021 № 08/231-1069/ПР). 

16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«МАЛСТРІТ» земельної ділянки в оренду для реконструкції нежилого будинку 

в багатоповерховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими об’єктами 

ринкової інфраструктури з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на 

просп. Оболонському, 18 в Оболонському районі міста Києва (323978431). (Від 

22.01.2021 № 08/231-483/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БД НЕРУХОМІСТЬ» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Перемоги, 67 у 

Святошинському районі міста Києва (313948158). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1555/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі та службової автостоянки на вул. 

Максима Берлінського, 15 у Шевченківському районі міста Києва (470398360). 

(Від 28.04.2021 № 08/231-1407/ПР). 

19) Про передачу приватному підприємству «ЗАВОДСЬКЕ-74» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування торгово-

сервісного автоцентру з офісними приміщеннями на вул. Корабельній, 3 в 

Оболонському районі міста Києва (455448895). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1641/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки в оренду для 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21075
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21077
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20548
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20412
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20643
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будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

(для влаштування та обслуговування заїздів та виїздів на діючу АЗС) на просп. 

Миколи Бажана, 1-д у Дарницькому районі міста Києва (773946394). (Від 

28.05.2021 № 08/231-1770/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРГАРИТА НОВА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Марка Вовчка, 14-П 

в Оболонському районі міста Києва (471400916). (Від 14.06.2021 № 08/231-

2066/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ РЕАЛТІ» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції торговельного павільйону під заклад громадського харчування з 

подальшим його обслуговуванням та експлуатацією на просп. Павла Тичини, 20 

у Дніпровському районі міста Києва (519244964). (Від 27.04.2021 № 08/231-

1399/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТ-51» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель на вул. Ярославській, 55 у 

Подільському районі міста Києва (504741240). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2037/ПР). 

 

3.9. Про затвердження проєкту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Центральному територіальному управлінню капітального будівництва 

для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями соціально-громадського призначення 

(дошкільний навчальний заклад) на вул. Симиренка, 20 - 26 у Святошинському 

районі м. Києва (Д-8975). (Від 26.10.2018 № 08/231-3781/ПР). 

 

3.10. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 03 

лютого 2012 року № 62-6-00586, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКУМЕНА» (551047413) (А-

27233). (Від 15.08.2019 № 08/231-2539/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29 

квітня 2005 року № 85-6-00198 (зі змінами), укладеного між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ 

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (510247518). (Від 14.06.2021 № 

08/231-2067/ПР). 

 

3.11. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 15 грудня 
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2005 року № 91-6-00520 для експлуатації та обслуговування адміністративно-

складських будівель та споруд на вул. Ольжича, 18/22 у Шевченківському 

районі (729890051). (Від 23.11.2020 № 08/231-2941/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛ-

ЛАДА» договору оренди від 08 листопада 2003 року № 63-6-00081 (зі змінами) 

земельної ділянки на просп. Петра Григоренка (205385036). (Від 12.05.2021 № 

08/231-1536/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЯВІР-

95» договору оренди земельної ділянки від 31 січня 2006 року № 85-6-00246 

(675220522). (Від 28.05.2021 № 08/231-1771/ПР). 

 

3.12. Про відмову у поновленні договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про відмову приватному акціонерному підприємству «МТ 

КОНСАЛТІНГ» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 16.11.2005 

№ 79-6-00375 (зі змінами) для будівництва, обслуговування та експлуатації 

комплексу з продажу та обслуговування автомобілів на перетині вул. Михайла 

Бойчука (Кіквідзе) та Залізничного шосе у Голосіївському районі міста Києва. 

(Від 14.05.2021 № 08/231-1554/ПР). (Доп. Чайка О.Ю.). 

 

3.13. 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. 7-му Садовому, 27-Б у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (672412907). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1532/ПР). 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 4-му Садовому, 9 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (558129826). (Від 

11.05.2021 № 08/231-1533/ПР). 

 

3.14. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на просп. Броварському, 20-б у 

Дніпровському районі м. Києва приватному підприємству «ХОРС-Т» для 

експлуатації та обслуговування комплексної автомийки та шиномонтажу 

(211767123). (Від 02.02.2021 № 08/231-618/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1522) (417493053). (Від 15.07.2019 

№ 08/231-2473/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
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земельної ділянки, що підлягає продажу (311119794) (Є-1506). (Від 13.11.2019 

№ 08/231-3299/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1484). (Від 12.02.2018 № 08/231-

538/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1503). (Від 18.06.2018 № 08/231-

2066/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (391192362). (Від 30.08.2019 № 08/231-

2665/ПР). 

7) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (556511573). (Від 12.03.2020 № 08/231-

633/ПР). 

8) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (522011497). (Від 29.10.2020 № 08/231-

2679/ПР). 

9) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які підлягають продажу (Є-1497) (564849841). (Від 

15.07.2019 № 08/231-2474/ПР). 

 

3.15. Про розірвання договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,0254 

га по просп. Петра Григоренка, 19 у Дарницькому районі м. Києва, укладеного 

між Київською міською радою та малим приватним підприємством «КУРА» від 

06.02.2003 № 63-6-00041. (Від 14.04.2021 № 08/231-1270/ПР). 

2) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 15 грудня 

2003 року № 72-6-00128 та від 29 листопада 2005 року № 72-6-00329, укладених 

між Київською міською радою та благодійним фондом «СОЛОМ’ЯНКА» 

(395195881). (Від 17.06.2021 № 08/231-2102/ПР). 

 

4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

виконання рішень/постанов судів. (Доп. Пелих В.М.): 

 

1) Про надання громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній, 22 у Деснянському 

районі міста Києва (677650107). (На виконання постанови Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 22.06.2018 у справі № 826/17768/17). 

(Від 08.12.2020 № 08/231-96/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу громадянці Мельниковій Олені Борисівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 10 у 
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Голосіївському районі м. Києва (А-22885). (На виконання постанови 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.09.2019 у справі 

826/1092/18). (Від 23.11.2017 № 08/231-2838/ПР). 

3) Про передачу громадянину Степаненку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

вул. Садовій, 66, діл. 1-в у Дарницькому районі міста Києва (А-26216). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1993/ПР). (На виконання постанови Київського 

апеляційного адміністративного суду від 23.08.2018 у справі № 826/17304/16). 

(Повторно). 

 

5. Різне: 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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