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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

X СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання X сесії                               

Київської міської ради                              

VІІІ скликання 27 лютого 2020 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 27  лютого 2020 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 28 лютого 2019 року № 165/6821. (Від 16.12.2019 № 08/231-3865/ПР). 

(Доп. Світлий Р.В,). 

2) Про перейменування парку у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 29.11.2019  № 08/231-3646/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

3) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 29.11.2019 № 08/231-3647/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

4) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 23.12.2019 № 08/231-3943/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

5) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 23.12.2019 № 08/231-3944/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 
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6) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.07.2016 

№ 786/786 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур 

на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора 

економіки в місті Києві». (Від 29.11.2019 № 08/231-3645/ПР). (Доп. Буділов 

М.М.). 

7) Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони в м. Києві. (Від 27.12.2019 № 08/231-

4017/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

8) Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. 

(Від 20.02.2020 № 08/231-463/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.). 

9) Про здійснення заходів щодо забезпечення освітлення території 

навчальних закладів в місті Києві. (Від 25.11.2019 № 08/231-3569/ПР). (Доп. 

Артеменко С.В.). 

10) Про створення позашкільного навчального закладу «Комунальний 

заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Ніка». (Від 29.08.2019 

№ 08/231-2660/ПР). (Доп. Маляревич О.В.). 

11) Про створення умов для реалізації прав і законних інтересів осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. (Від 08.10.2019 № 

08/231-3053/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

12) Про надання матеріальної допомоги при народженні дитини 

мешканцям м. Києва. (Від 26.02.2019 № 08/231-930/ПР). (Доп. Гелевей О.І.). 

(Друге читання). 

13) Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення 

«Затока Наталка». (Від 04.09.2019 № 08/231-2715/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

14) Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення 

«Озеро Редькіно». (Від 22.08.2019 № 08/231-2642/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

15) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо усунення дискримінаційного підходу до територіальної громади м. Києва 

при розподілі податку на доходи фізичних осіб у складі доходів Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. (Від 14.11.2019 № 08/231-3302/ПР). 

(Доп. Пабат О.В.). 

16) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо прийняття проєкту закону № 2769 «Про внесення змін до статті 225 

Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)». (Від 29.01.2020 

№ 08/231-244/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М.). 

17) Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 

році. (Від 09.12.2019 № 08/231-3750/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М.). 

 

2. Про питання власності:  

 

1) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ГО «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ», вул. Білицька, 

55, Подільський район). (Від 12.03.2019 № 08/231-1170/ПР). (Доп. Гудзь А.А,). 
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2) Щодо припинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді надання окремим суб’єктам господарювання 

орендних пільг. (Від 23.01.2019 № 08/231-465/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

3) Про відмову від договору оренди кінотеатру «Київ» із Товариством 

з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр». (Від 12.12.2019 № 08/231-

3857/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Корж Олені 

Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 18-з у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9836). (Від 08.10.2018 № 08/231-3387/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Пірко Тамарі 

Валентинівні, Іоніній Тетяні Григорівні та Дем’яненко Світлані Олександрівні 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Робітничій, 15 у Святошинському районі м. Києва (П-9859). (Від 

08.11.2018 № 08/231-3932/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Войцехівськім Ігорем 

Олександровичем земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Кооперативній, 6 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9715). (Від 19.04.2019 № 08/231-1565/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Повшедній Дарині 

Сергіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Данила Щербаківського, 6 у Шевченківському районі 

м. Києва (П-9626). (Від 02.11.2018 № 08/231-3857/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Лизюк Прасковії 

Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 97-А у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9864). (Від 15.11.2018 № 08/231-4073/ПР). 

6) Про приватизацію громадянами Кравченком Сергієм Васильовичем 

та Калініною Любов’ю Анатоліївною земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Козацькій, 25 у Голосіївському районі міста Києва (П-9907).(Від 01.02.2019 № 

08/231-611/ПР). 

7) Про приватизацію громадянами Яновською Ольгою Іванівною та 

Петриком Валентином Федоровичем земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Павла Грабовського, 15а у Голосіївському районі міста Києва (П-9999). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1995/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Телегульському 

Олександру Юрійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 73 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9829). (Від 15.11.2018 № 08/231-4074/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ніколайчуку 

Івану Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 63 в 

Оболонському районі м. Києва (П-9877). (Від 19.11.2018 № 08/231-4171/ПР). 

(Повторно). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Хрущ Марії 

Олексіївні та Івановій Ірині Олександрівні для будівництва і обслуговування 

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

Деснянському районі м. Києва (П-9897). (Від 15.11.2018 № 08/231-4071/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Фастовець Вірі 

Семенівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Енгельса, 32 у Дарницькому районі м. Києва (П-9841). 

(Від 02.11.2018 № 08/231-3876/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Коробкову 

Віктору Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарськи х будівель і споруд на вул. Гвардійській, 57 у Голосіївському 

районі м. Києва. (П-9857). (Від 02.11.2018 № 08/231-3875/ПР). 

13) Про приватизацію громадянкам Волощенко Світлані Іванівні та 

Шило Валентині Іванівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Затишній, 9-А у 

Дарницькому районі м. Києва (П-9885). (Від 19.04.2019 № 08/231-1578/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Панченком 

Андрієм Анатолійовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Томашпільській, 8-а у Дарницькому 

районі міста Києва (П-10008). (Від 06.06.2019 № 08/231-2018/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Іщенко Ольгою 

Геннадіївною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 31 в 

Оболонському районі міста Києва (228077579). (Від 03.12.2019 № 08/231-

3667/ПР). (Повторно). 

16) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Іщенком 

Олегом Віталійовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 71 в 

Оболонському районі міста Києва (688672814). (Від 03.12.2019 № 08/231-

3666/ПР). (Повторно). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Гринюк Юлії Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 70-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23768). (Від 30.08.2018 № 08/231-2620/ПР). 

2) Про передачу громадянину Паніну Олександру Валерійовичу у 
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі м. Києва (А-25273). (Від 02.11.2018 № 08/231-3832/ПР).  

3) Про передачу громадянину Якубову Ігорю Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Феодосійській, 35а у 

Голосіївському районі міста Києва (669062708). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3790/ПР). 

4) Про передачу громадянці Луценко Світлані Григорівні, члену 

садового товариства «Восход» Дарницького району м. Києва, у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій, 193, діл. 34-б у Дарницькому районі м. Києва (А-24693). (Від 

29.08.2018 № 08/231-2573/ПР). 

5) Про передачу громадянину Мирошніченку Анатолію 

Костянтиновичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Сергія Колоса, 47-а у Солом’янському районі м. Києва (А-23317). (Від 

08.11.2018 № 08/231-3938/ПР). 

6) Про передачу громадянину Копилову Олегу Олександровичу, члену 

садівничого товариства «Дніпро - 1», у приватну власність земельної ділянки на 

вул. 50-ій Садовій, діл. 4-а у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва (А-24016). (Від 20.11.2018 № 08/231-4175/ПР). 

7) Про передачу громадянці Доільнициній Тетяні Тимофіївні 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Північній, 47 у 

Дніпровському районі м. Києва (А-23440). (Від 08.01.2019 № 08/231-18/ПР). 

8) Про передачу громадянці Овсієнко Світлані Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 38-г у Голосіївському 

районі м. Києва (А-24527). (Від 08.11.2018 № 08/231-3927/ПР). 

9) Про передачу громадянці Новіковій Марії Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 48-б у Деснянському районі 

м. Києва (А-23845). (Від 17.10.2018  №08/231-3599/ПР). 

10) Про передачу громадянину Слівінському Володимиру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Луківському, 3 в 

Оболонському районі міста Києва (А-22865). (Від 18.01.2019 № 08/231-349/ПР). 

(Повторно). 

11) Про передачу громадянці Поліс Тамарі Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 34 у Солом’янському районі 

м. Києва (А-24084). (Від 02.11.2018 № 08/231-3839/ПР). (Повторно). 

12)     Про передачу громадянці Кінзерській Надії Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 32 у Солом’янському 
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районі м. Києва (А-22993). (Від 17.05.2018 № 08/231-1676/ПР). (Повторно). 

13)   Про передачу громадянці Поберезніченко Наталії Павлівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 6-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22362). (Від 25.06.2018 № 08/231-2135/ПР). 

(Повторно). 

14) Про передачу громадянці Потєшиній Олені Вячеславівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 9 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23661). (Від 29.10.2018 № 08/231-3800/ПР). (Повторно). 

15) Про передачу громадянці Дробот Єлизаветі Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 28 в Оболонському районі м. 

Києва (А-23825). (Від 30.08.2018 № 08/231-2599/ПР). (Повторно). 

16) Про передачу громадянці Зимній Наталії Карлівні, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 138 у Солом’янському районі м. Києва (А-24644). 

(Від 02.11.2018 № 08/231-3861/ПР). (Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1363). (Від 10.06.2019 № 08/231-

2101/ПР). (Повторно). 

2)   Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1419). (Від 13.06.2018 № 08/231-

2048/ПР). (Повторно). 

 

3.4. Надання/передача: 

 

1) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Юрія Гагаріна, 11 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25393). (Від 29.08.2018 № 08/231-2586/ПР). 

2) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. 

Сімферопольській, 6 у Дарницькому районі м. Києва (А-25507). (Від 11.09.2018 

№ 08/231-2795/ПР). 

3) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Миропільській, 35-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25528). (Від 10.09.2018 № 08/231-2764/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12322
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-28497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10684
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11188
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11188
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11188
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11188
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11373
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11343
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11343
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11343
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11343


7 

 

4) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Марганецькій, 26-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25258). (Від 19.07.2018 № 08/231-2340/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на Харківському шосе, 16/1 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25384). (Від 29.08.2018 № 08/231-2583/ПР). 

6) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Алма-Атинській, 39-б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25523). (Від 30.08.2018 № 08/231-2603/ПР). 

7) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Ярослава Гашека, 6-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25387). (Від 29.08.2018 № 08/231-2582/ПР). 

8) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Олександра Бойченка, 4-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-25268). (Від 24.07.2018 № 08/231-2377/ПР). 

9) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Наталії Ужвій, 7а у 

Подільському районі м. Києва (А-25236). (Від 24.07.2018 № 08/231-2380/ПР). 

10) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Западинській, 11 у 

Подільському районі м. Києва (А-25373). (Від 09.08.2018 № 08/231-2487/ПР). 

11) Про надання управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Рахманінова, 47 у Святошинському районі м. Києва (А-25761). (Від 05.11.2018 

№ 08/231-3899/ПР). 

12) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (А-26796). (Від 

12.04.2019 № 08/231-1426/ПР). 

13) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Ірпінській, 68-а у Святошинському районі міста Києва (А-27056). (Від 

23.05.2019 № 08/231-1905/ПР).  

14) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11185
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11185
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11185
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11185
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11184
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11184
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11184
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11184
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11097
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14538
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14713
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Булаховського, 28-А у Святошинському районі міста Києва (А-

26901). (Від 02.05.2019 № 08/231-1621/ПР).  

15) Про надання в постійне користування управлінню освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на 

вул. Академіка Булаховського, 38-а у Святошинському районі міста Києва (А-

27067). (Від 23.05.2019 № 08/231-1903/ПР).  

16) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на просп. Павла Тичини, 28-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25526). (Від 25.09.2018 № 08/231-3063/ПР). 

17) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Генерала Тупікова, 27 

у Солом’янському районі м. Києва (А-25640). (Від 05.11.2018 № 08/231-

3891/ПР). 

18) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Декабристів, 8-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25628). (Від 18.10.2018 № 08/231-3617/ПР). 

19) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Бориспільській, 51 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25637). (Від 02.10.2018 № 08/231-3215/ПР). 

20) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Петра Григоренка, 

21-б у Дарницькому районі м. Києва (А-25518). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3058/ПР). 

21) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Архітектора 

Вербицького, 17-б у Дарницькому районі м. Києва (А-24414). (Від 18.10.2018 № 

08/231-3618/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Михайла Стельмаха, 9 

у Голосіївському районі м. Києва (А-24954). (Від 14.05.2018 № 08/231-

1572/ПР). 

23) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Науки, 100 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24707). (Від 11.06.2018 № 08/231-1997/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11643
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4771
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4771
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4771
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4771
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4771
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11782
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11782
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11782
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11782
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11638
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12156
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12156
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12156
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12156
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12156
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10670
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10670
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24) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Теремківській, 10 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25120). (Від 23.05.2018 № 08/231-1784/ПР). 

25) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Китаївській, 22 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24878). (Від 11.06.1018 № 08/231-1999/ПР). 

26) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Льва 

Толстого, 39/41 у Голосіївському районі міста Києва (А-26620). (Від 12.03.2019 

№ 08/231-1178/ПР). 

27) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Тарасівській, 11 у Голосіївському районі міста Києва (А-26622). (Від 12.03.2019 

№ 08/231-1182/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 79-б у Голосіївському районі міста Києва (А-26637). (Від 

29.03.2019 № 08/231-1375/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Жилянській, 84 у Голосіївському районі міста Києва (А-26677). (Від 28.03.2019 

№ 08/231-1349/ПР). 

30) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 

Володимирській, 76, вул. Тарасівській, 13 у Голосіївському районі міста Києва 

(А-26640). (Від 10.06.2019 № 08/231-2104/ПР). 

31) Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Сім’ї 

Прахових, 13 у Голосіївському районі міста Києва (А-26848). (Від 17.04.2019 № 

08/231-1542/ПР). 

32) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Уральській, 2/10 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24955). (Від 10.05.2018 № 08/231-1528/ПР). 

33) Про надання Києво-Святошинській районній раді Київської області 

земельної ділянки у постійне користування для обслуговування існуючих 

адміністративних та господарських будівель і споруд на вул. Янтарній, 12, 12а у 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10441
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10441
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10441
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10441
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10672
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14320
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14487
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14651
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10200
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10200
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10200
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15915
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Святошинському районі міста Києва (682483984). (Від 26.09.2019 № 08/231-

2884/ПР). 

34) Про передачу науково-виробничому підприємству «ФБМ» у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю та ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВ-РЕСУРС» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничого комбінату на вул. Пирогівський шлях, 34 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25545). (Від 25.09.2018 № 08/231-3073/ПР). 

35) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТРІУМФ-99» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі на вул. Дегтярівській, 51 у Шевченківському районі міста Києва 

(523339636). (Від 04.10.2019 № 08/231-3032/ПР). 

36) Про передачу в оренду публічному акціонерному товариству 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Богдана 

Хмельницького, 6 у Шевченківському районі міста Києва (Д-8700). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1678/ПР). 

37) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«НЕОМЕД-2007» земельної ділянки для експлуатації амбулаторного 

діагностичного-лікувального закладу на вул. Російській, 54/15-а у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-7580). (Від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР). 

38) Про надання дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд дитячої стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 

34-д в Оболонському районі м. Києва (А-24805). (Від 23.04.2018 № 08/231-

1358/ПР). 

39) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування та обслуговування стоянки 

великовантажних автомобілів, що прибувають на сертифікацію на просп. 

Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва (Д-8479). (Від 11.06.2018 № 

08/231-1991/ПР). 

40) Про надання земельної ділянки приватному акціонерному 

товариству «Центральне конструкторське бюро «Маяк» для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-виробничої будівлі на вул. Академіка 

Кримського, 27 (літера А) у Святошинському районі м. Києва (А-25251). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2940/ПР). 

41) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН2» для експлуатації та обслуговування 

виробничих будівель на вул. Малинській, 20-а у Святошинському районі м. 

Києва (А-25077). (Від 21.06.2018 № 08/231-2103/ПР). 

42) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району м. Києва земельної ділянки для організації 

відпочинку населення на вул. Лісківській у Деснянському районі м. Києва (Д-

7535). (Від 27.12.2018 № 08/231-4362/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15915
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16046
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12777
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43) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на вул. Північній, 30-36 в Оболонському районі м. Києва (Д-

8786). (Від 28.12.2018 № 08/231-4382/ПР). 

44) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування вентиляційного кіоску № 25 на просп. Академіка Палладіна у 

Святошинському районі міста Києва (Д-8965). (Від 28.12.2018 № 08/231-

4385/ПР). 

45) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 224 на вул. Бульварно-Кудрявській, 19 у Шевченківському районі м. 

Києва (Д-8815). (Від 26.10.2018 № 08/231-3783/ПР). 

46) Про надання комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

вентиляційних кіосків № 124 та № 124а на просп. Степана Бандери, 10 в 

Оболонському районі м. Києва (Д-8780). (Від 02.11.2018 № 08/231-3852/ПР). 

47) Про передачу земельної ділянки громадянину Максимчуку Віталію 

Васильовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі-складу на 

просп. Перемоги, 67 (літ. Т) у Святошинському районі м. Києва (Д-8416). (Від 

24.10.2018 № 08/231-3757/ПР). 

48) Про передачу в оренду приватному акціонерному товариству 

«Укрсвітло» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих 

будівель та споруд цілісного майнового комплексу на вул. Маршала Гречка, 8-д 

у Подільському районі міста Києва (А-25672). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1236/ПР). 

49) Про передачу земельної ділянки приватному акціонерному 

товариству «ОТІС» для обслуговування та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості на вул. Чистяківській, 32 у Святошинському районі м. 

Києва (Д-7805). (Від 12.06.2018 № 08/231-2025/ПР). 

50) Про передачу земельної ділянки громадянці Слободянюк Ірині 

Валентинівні для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Жилянській, 124 

у Шевченківському районі м. Києва (А-22273). (Від 20.08.2018 № 08/231-

2551/ПР). 

51) Про передачу СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель на вул. Ушинського, 40 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24616). (Від 01.03.2018 № 08/231-736/ПР). 

(Повторно). 

52) Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному 

товариству «Райффайзен Банк Аваль» для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13247
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10778
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будівель кредитно-фінансових установ на вул. Бульварно-Кудрявській, 40/13 у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-8542). (Від 25.06.2018 № 08/231-2136/ПР). 

53) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Медичний центр «М.Т.К.» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування складської та офісної будівлі на вул. Народного ополчення, 19 

у Солом’янському районі м. Києва (А-25447). (Від 29.10.2018 № 08/231-

3797/ПР). 

54) Про передачу земельної ділянки громадянам Дячуку Дмитру 

Івановичу, Дячук Неллі Броніславівні та Дячук Марині Євгенівні для 

експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на просп. Перемоги, 

56-а у Шевченківському районі м. Києва (А-22634). (Від 29.09.2016 № 08/231-

4033/ПР). 

55)   Про передачу земельної ділянки гаражно-будівельному 

кооперативу «Лук’янівець-2» для експлуатації та обслуговування гаражів у 

пров. Делегатському, 11 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7728). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1968/ПР). 

56) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробнича фірма «Ірком-ЕКТ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази на вул. Червоноткацькій, 69 (літ. СLХХІ, 

СLХХІІ, СХLІІ) у Деснянському районі м. Києва (Д-8225). (Від 06.03.2018 № 

08/231-796/ПР). 

57) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» земельних ділянок для будівництва, реконструкції, 

експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель та 

допоміжних споруд з майданчиками для відстою і координації руху транспорту, 

складування та розвантаження тари на вул. Пирогівський шлях, 94/96 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-18547). (Від 03.04.2017 № 08/231-878/ПР). 

58) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київкінофільм» земельної ділянки для реконструкції будівлі КП 

«Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна» з розміщенням адміністративних та робочих 

приміщень КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» та КП 

«Вечірній Київ» на вул. Щусєва, 5 у Шевченківському районі міста Києва (Д-

8769). (Від 08.01.2019 № 08/231-21/ПР). 

59)   Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

існуючої автоматичної телефонної станції на вул. Антоновича, 40 у 

Голосіївському районі м. Києва (Д-7454). (Від 25.06.2018 № 08/231-2130/ПР). 

60) Про передачу Центральному парку культури і відпочинку м. Києва 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва «Хрещатий», «Міський сад», «Маріїнський» з 

обслуговуванням споруд рекреаційного призначення на Володимирському 

узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва (Д-6964). (Від 24.02.2016 № 08/231-

1095/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13296
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
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61)   Про передачу обслуговуючому кооперативу «Садово-дачний 

кооператив «Орхідея-3» земельних ділянок у мікрорайоні Осокорки 

Дарницького району м. Києва для ведення колективного садівництва (А-8002). 

(Від 21.12.2017 № 08/231-3245/ПР). 

62) Про передачу Доган Рабіє в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Північно-

Сирецькій, 1-3 у Подільському районі міста Києва (781129414). (Від 20.11.2019 

№ 08/231-3470/ПР). 

63) Про надання у постійне користування земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ 

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для влаштування 

об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури (заїзду до території закладу 

освіти та виїзду з території закладу освіти) на вул. Березневій, 12 у 

Дніпровському районі міста Києва (682294484). (Від 04.12.2019 № 08/231-

3689/ПР). 

64) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТЕРІМ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (для 

будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-

житлового комплексу будівель і споруд з апартаментами, з вбудованими та 

прибудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення, з 

підземними та наземними паркінгами зі знесенням існуючих будівель та 

споруд) на вул. Межигірській, 78 у Подільському районі міста Києва 

(697763906). (Від 05.12.2019 № 08/231-3719/ПР). 

65) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ 34» в оренду земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд, відкритих автостоянок на вул. Ямській, 

13, 17 у Голосіївському районі міста Києва (А-26780). (Від 08.04.2019 № 

08/231-1396/ПР). (Повторно). 

66) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНТЕРА ЛТД» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на вул. Олени Теліги, 

61 у Подільському районі м. Києва (243860353). (Від 24.12.2019 № 08/231-

4013/ПР). 

67) Про передачу громадянину Слободянику Ігорю Миколайовичу в 

оренду земельної ділянки для будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра 

Радченка, 27 у Солом’янському районі міста Києва (443395035). (Від 

17.01.20120 № 08/231-100/ПР). (Повторно). 

 

3.5. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Київський 

електротехнічний завод «Транссигнал» договору оренди земельної ділянки для 
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експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Городній, 9 у 

Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-23436). (Від 

12.09.2018 № 08/231-2846/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма 

«Рубіж» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд виробничої бази на вул. Віскозній, 3 у Деснянському районі 

м. Києва (А-24292). (Від 25.09.2018 № 08/231-3071/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма 

КОНТІНЕНТ» договору на право тимчасового довгострокового користування 

землею на умовах оренди для експлуатації та обслуговування павільйону на 

вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до 

нього (743080051) (А-15301). (Від 04.10.2019 № 08/231-3040/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Проектно-будівельна фірма «Будівельні інвестиції» договору оренди 

земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельно-побутового комплексу на просп. Броварському біля станції метро 

«Чернігівська» у Деснянському районі м. Києва (А-24328). (Від 26.12.2017 № 

08/231-3273/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЮТ» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і подальшої експлуатації та 

обслуговування автозаправочної станції з павільйоном для пункту управління 

та продажу супутніх товарів на вул. Камишинській, 4 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-26931). (Від 29.08.2019 № 08/231-2658/ПР). (Повторно). 

 

 

3.6. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватному 

акціонерному товариству «Автоводсервіс» для будівництва житлового 

комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями соціально-

культурного, соціально-побутового призначення, паркінгом та дошкільним 

навчальним закладом на Залізничному шосе, 45-а у Печерському районі міста 

Києва (363953882). (Від 09.10.2019 № 08/231-3055/ПР). (Повторно). 

 

3.7. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 20 

січня 2005 року № 82-6-00272, укладеного між Київською міською радою та 

приватним підприємством «СОКІЛ» (334777800). (Від 25.09.2019 № 08/231-

2858/ПР). (Повторно). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на 

проспекті Мінському, 4 в Оболонському районі м. Києва від 04 грудня 2017 

року № 372, укладеного між Київською міською радою та публічним 

акціонерним товариством «ВТОРЕС» (А-27241). (Від 11.07.2019 № 08/231-

2411/ПР). 
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3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

15.12.2003 № 72-6-00127, укладеного між Київською міською радою та 

акціонерним товариством закритого типу «Спільне підприємство Ен Ес Ай 

Констракшн» (А-24976). (Від 18.04.2018 № 08/231-1306/ПР). (Повторно). 

4) Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від 

18.09.2008 № 78-6-00559 (з урахуванням договору про поновлення та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2015 № 6067) та від 

14.04.2010 № 78-6-00633 (з урахуванням договору про поновлення договору 

оренди земельної ділянки від 04.04.2017 № 1112) (А-25090). (Від 11.06.2018 № 

08/231-2006/ПР). 

 

3.8. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання Олександрівській клінічній лікарні м. Києва дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для функціонування лікувального закладу на вул. 

Шовковичній, 39/1 у Печерському районі міста Києва (408012409). (Від 

04.12.2019 № 08/231-3688/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГУНАТЕХ» на вул. Дорогожицькій, 8 у Шевченківському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (заїзди та виїзди, крім об’єктів дорожнього сервісу) (К-32761). 

(Від 13.03.2018 № 08/231-853/ПР).  

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки управлінню освіти Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації на вул. Драгоманова, 6 у Дарницькому районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (К-

35132). (Від 25.09.2018 № 08/231-3067/ПР).  

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Енвіл» на вул. Семена Скляренка, 17 в Оболонському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування офісно-торгівельно-виробничо-складського 

комплексу та адміністративних корпусів (К-32609). (Від 05.02.2018 № 08/231-

385/ПР).  

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з додатковою відповідальністю «РЕНТ», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» 

на вул. Аляб’єва, 3 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з 
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адміністративними, складськими та виробничими приміщеннями, стоянки 

технологічного і службового автотранспорту (К-33414). (Від 31.05.2018 № 

08/231-1897/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Голосіївському у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування павільйону виходу (входу) станції 

метрополітену «Голосіївська» (К-33976). (Від 12.06.2018 № 08/231-2024/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київпастранс» на 

вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі 

будівництва тролейбусної лінії від станції київського метрополітену 

«Академмістечко» до житлового масиву Новобіличі (К-34477). (Від 23.07.2018 

№ 08/231-2365/ПР).  

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕНТЕХ-УКРАЇНА» на вул. Ярославській, 39-Г у 

Подільському районі м. Києва для обслуговування офісної будівлі (К-33297). 

(Від 24.04.2018 № 08/231-1392/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації на вул. Федора Максименка, 18 в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої музичної школи 

№ 39 (К-33851). (Від 12.06.2018 № 08/231-2022/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки ІНСТИТУТУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ та 

Північному регіональному центру страхового фонду документації на вул. 

Вишгородській, 21 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування адміністративних будівель (К-38276). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1712/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ОЛЕВСЬКИЙ» на вул. Олевській, 9 у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного будинку та прибудинкової території (К-29249). (Від 

06.03.2017 № 08/231-645/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу «Мікрофон» 

на просп. Оболонському, 15 в Оболонському районі м. Києва для 

обслуговування житлового будинку (К-35973). (Від 02.11.2018 № 08/231-

3838/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки Національному інституту стратегічних 

досліджень на бульв. Чоколівському, 13 у Солом’янському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі (К-35920). (Від 

02.11.2018 № 08/231-3862/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на вул. 

Метрологічній, 14б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд наукових установ (К-30821). (Від 17.05.2019 

№ 08/231-1877/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на вул. 

Метрологічній, 14б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд наукових установ (К-30820). (Від 06.05.2019 

№ 08/231-1774/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Приозерне-98» на просп. Миколи Бажана, 34 у Дарницькому районі 

м. Києва для експлуатації і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (К-26151). (Від 06.12.2016 № 08/231-4823/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на 

просп. Валерія Лобановського, 8-а у Солом’янському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування існуючих гаражів боксового типу (К-34168). 

(Від 16.07.2018 № 08/231-2233/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

просп. Академіка Палладіна та буд. 87, 87-а на бульв. Академіка Вернадського 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33258). (Від 

26.04.2018 № 08/231-1415/ПР).  

19) 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. 

Бульварно-Кудрявській, 14-16 у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33832). (Від 26.07.2018 № 08/231-2438/ПР).  

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Хрещатик у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації бульвару (К-

32877). (Від 06.06.2018 № 08/231-1965/ПР). 

21) 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. 
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Білоруській, 1 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33822). (Від 12.06.2018 № 08/231-2023/ПР).  

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля 

Цирку у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-32876). 

(Від 04.06.2018 № 08/231-1915/ПР). 

23) 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. С. 

Хохлових у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

32881). (Від 25.06.2018 № 08/231-2133/ПР).  

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Врубелівському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

парку (К-33827). (Від 26.07.2018 № 08/231-2435/ПР).  

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Олени Теліги у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації парку (К-

33831). (Від 26.07.2018 № 08/231-2441/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в межах 

вул. Воздвиженської, Андріївського узвозу, пров. Фролівського у Подільському 

районі м. Києва для утримання зелених насаджень та благоустрою парку на 

Замковій горі (К-33358). (Від 26.07.2018 № 08/231-2433/ПР). 

27) 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. 

Лук’янівській у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35620). (Від 10.10.2018 № 08/231-3444/ПР). 

28) 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. 

Січових Стрільців, 18 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35383). (Від 01.10.2018 № 08/231-3165/ПР). 

29) 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. 

Нагірній у Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-35583). (Від 10.10.2018 № 08/231-3445/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Великій Васильківській, 89 у Печерському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-35107). (Від 19.09.2018 № 08/231-2958/ПР). 

31) 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. 

Тургенєвській, 72, 74, 74б у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35371). (Від 01.10.2018 № 08/231-3167/ПР). 

32) 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. 

Михайла Гришка, 6-8 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-35602). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3242/ПР). 

33) 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. 

Січових Стрільців, 16 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35364). (Від 01.10.2018 № 08/231-3169/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Петрівській у Шевченківському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

зелених насаджень (К-35543). (Від 10.10.2018 № 08/231-3454/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Відрадному, 103 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34985). (Від 10.10.2018 № 08/231-3447/ПР). 

36) 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. 

Миколи Закревського, 5 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

35540). (Від 04.10.2018 № 08/231-3288/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Валерія Лобановського у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34986). (Від 09.10.2018 № 08/231-3407/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на бульв 

Чоколівському у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 
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експлуатації скверу (К-34988). (Від 01.10.2018 № 08/231-3164/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Михайла Донця та просп. Відрадного у Солом’янському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації скверу (К-33310). (Від 24.05.2018 № 08/231-

1804/ПР). 

40) 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. 

Кудряшова, 2-4 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-33312). (Від 23.05.2018 № 08/231-1772/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вулиці 

Єреванській між будинками 20 та 16-а у Солом’янському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-33321). (Від 23.05.2018 № 08/231-

1771/ПР). 

42) 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. 

Златоустівській у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35372). (Від 01.10.2018 № 08/231-3166/ПР). 

43) 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. 

Політехнічній, 4 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35170). (Від 04.10.2018 № 08/231-3300/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Володимирської та вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-35537). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3241/ПР). 

45) 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. 

Січових Стрільців, 80-84 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35365). (Від 03.10.2018 № 08/231-3240/ПР). 

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у пров. 

Політехнічному, 2-б у Солом’янському районі міста Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-36459). (Від 28.01.2019 № 08/231-476/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Сосновій, 28, вул. Помаранчевій, 34, 

вул. Малиновій, 30, вул. Березовій, 36, вул. Янтарній, 38, вул. Променистій, 22 

у Солом’янському районі міста Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

38687). (Від 07.06.2019 № 08/231-2025/ПР). 

48) 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 бульв. Перова, 12/92 у Дніпровському 

районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації зелених 

насаджень (скверу) (К-37937). (Від 01.03.2019 № 08/231-1089/ПР). 

49) 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. Ревуцького, 29, 29-а, 29-б, 35, вул. Архітектора Вербицького, 

14-а, 14-в у Дарницькому районі міста Києва (505701425). (Від 09.09.2019 № 

08/231-2763/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Перемоги у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-35947). (Від 25.10.2018 № 08/231-3779/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Студентській алеї просп. Голосіївського, 89 у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації зеленої зони (К-35622). (Від 22.10.2018 № 08/231-3710/ПР). 

52) 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. Повітрофлотському, 11-13 у 

Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

38521). (Від 18.06.2019 № 08/231-2142/ПР). 

53) 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 перетині вул. Сулеймана Стальського та 

вул. Братиславської у Дніпровському районі м. Києва для облаштування, 

утримання та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-37750). (Від 

01.03.2019 № 08/231-1085/ПР). 

54) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 
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земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Лісківській, 4-а, 4-б (вздовж спеціалізованих 

шкіл № 306 та № 307) у Деснянському районі міста Києва (493019334). (Від 

02.10.2019 № 08/231-2981/ПР). 

55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Уманській у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

парку (К-35940). (Від 25.10.2018 № 08/231-3775/ПР). 

56) 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. 

Ентузіастів, 3 літ. А у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-

35918). (Від 22.10.2018 № 08/231-3707/ПР). 

57) 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, утримання та експлуатації зелених 

насаджень в межах вул. Янтарної та вул. Березової у Солом’янському районі 

міста Києва (390198757). (Від 06.09.2019 № 08/231-2736/ПР). 

58) 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 просп. Науки, 13-15 у Голосіївському 

районі м. Києва для утримання, обслуговування та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень (К-37684). (Від 18.02.2019 № 08/231-836/ПР).  

 

3.9. Про затвердження проєкту землеустрою:  

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти (ДНЗ № 266) на вул. Генерала 

Вітрука, 3-а у Святошинському районі м. Києва (Д-7861). (Від 11.10.2018 № 

08/231-3496/ПР). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення для експлуатації 

та обслуговування адміністративно-складських будівель на вул. 

Дорогожицькій, 10 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7576). (Від 

16.05.2018 № 08/231-1622/ПР). 

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Національній академії внутрішніх справ для експлуатації та 

обслуговування навчального корпусу з гуртожитком на вул. Генерала 

Карбишева, 3 у Дніпровському районі міста Києва (А-0554). (Від 08.01.2019 № 

08/231-4/ПР). 

4) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ТВАРИН» на вул. Салтикова-Щедріна, 2 у Печерському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я (Д-8718). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3537/ПР). 

5) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ для 

обслуговування будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8148). (Від 20.02.2018 № 08/231-629/ПР). 

6) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Державному підприємству «Національний академічний драматичний 

театр імені Івана Франка» та Національному науково-дослідному 

реставраційному центру України для експлуатації та обслуговування 

службових та складських приміщень на просп. Науки, 52 у Голосіївському 

районі м. Києва (Д-9133). (Від 15.11.2018 № 08/231-4070/ПР). 

 

 

3.10. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд та для 

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

38219). (Від 13.03.2019 № 08/231-1247/ПР). 

2) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для 

будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

в Оболонському районі міста Києва (К-38545). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1707/ПР).  

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шлапаку 

Олександру Володимировичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34463). (Від 05.09.2018 № 08/231-2706/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Парасевичу 

Сергію Миколайовичу у м. Києві для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (А-26010). (Від 24.10.2018 № 08/231-

3756/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Баці Ігорю 

Володимировичу у м. Києві для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (А-26009). (Від 24.10.2018 № 08/231-3758/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Куткову 
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Олександру Олександровичу на вул. Січневій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34443). (Від 14.08.2018 № 08/231-2526/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павликову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35059). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2790/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гавуку Павлу 

Васильовичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34290). (Від 13.09.2018 № 08/231-2867/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Ламазяну Едгару Рашидовичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-38392). (Від 03.05.2019 № 08/231-1635/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ляшевичу 

Олексію Сергійовичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34376). (Від 11.09.2018 № 08/231-2803/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бужину 

Костянтину Івановичу поблизу вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35110). (Від 18.09.2018 № 08/231-2943/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Момоту 

Валентину Григоровичу на вул. Радосинській, 48 у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36702). (Від 18.02.2019 № 08/231-871/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Цимбалюк Ірині 

Олегівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 209 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34814). (Від 30.08.2018 № 08/231-2590/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ступаку Дмитру 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 335 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34817). (Від 03.09.2018 № 08/231-2652/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Осовику Роману 

Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 190 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34755). (Від 03.09.2018 № 08/231-2651/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-35445). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3266/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Мальовничої у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-35450). (Від 

03.10.2018 № 08/231-3265/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Світлані 

Володимирівні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування гаража (К-35082). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2817/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Тетяні 

Василівні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-35124). (Від 18.09.2018 № 08/231-

2949/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Славуті Людмилі 

Іванівні на вул. Якова Качури, 2 у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34995). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2818/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степанюку 

Сергію Миколайовичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34354). (Від 11.09.2018 № 08/231-2802/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гераську Роману 

Миколайовичу на вул. Димитрова у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34408). (Від 14.08.2018 № 08/231-2522/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Білик Ользі 

Сергіївні на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34472). (Від 14.08.2018 № 08/231-2519/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лапігі Андрію 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 319 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34695). (Від 05.09.2018 № 08/231-2694/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовченку 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 333 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34771). (Від 05.09.2018 № 08/231-

2709/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35077). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2780/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мишку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35065). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2781/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Григоруку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35071). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2791/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35447). (Від 04.10.2018 № 08/231-3329/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35449). (Від 04.10.2018 № 08/231-3332/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мацагор Василині 

Сергіївні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-34789). (Від 17.09.2018 № 08/231-2904/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іваніцькому 

Віктору Васильовичу на вул. Сім'ї Шовкоплясів, 7-а в Оболонському районі м. 
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Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34795). (Від 17.09.2018 № 08/231-2903/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лісовому 

Володимиру Миколайовичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 9 в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34534). (Від 14.08.2018 № 08/231-2528/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Монеті Дмитру 

Володимировичу та Паскевич Валентині Володимирівні на вул. Сирецькій, 74 у 

Подільському районі для ведення садівництва (К-34864). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2816/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику 

Валентину Васильовичу на вул. Луганській у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34294). (Від 05.09.2018 № 08/231-2698/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Тетяні 

Євгенівні на вул. Соціалістичній, 3-а у Солом’янському районі м. Києва для 

користування металевим гаражем (К-34475). (Від 05.08.2018 № 08/231-

2699/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качалубу 

Володимиру Івановичу на вул. Джерельній, 20 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення індивідуального садівництва (К-34784). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2804/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бочковській 

Оксані Іванівні на вул. Івана Тургенєва у Дарницькому районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-34785). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2815/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романцю 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35056). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2729/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу у пров. Новобродівському, 5 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34511). (Від 06.09.2018 № 08/231-2734/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 
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Воробйовій Марині Веніамінівні на вул. Доброхотова, 1, літ. «Б» у 

Святошинському районі міста Києва для реконструкції споруди-будівлі (К-

37199). (Від 20.02.2019 № 08/231-892/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравцю 

Олександру Миколайовичу на вул. Толочанській у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35191). (Від 01.10.2018 № 08/231-3173/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морозу Сергію 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34888). (Від 04.09.2018 № 08/231-2662/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Клементьєву 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34770). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2670/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибчинському 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34772). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2669/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Половіну 

Андрію Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 206 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34750). (Від 04.09.2018 № 08/231-2656/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Каращенко Юлії 

Валеріївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 143 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35046). (Від 17.09.2018 № 08/231-2912/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вельчеву 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35072). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2914/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марченку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35078). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2913/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковалю Сергію 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34918). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2908/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Швецю Олегу 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35104). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2922/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Купенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35044). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2921/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Побережному 

Денису Миколайовичу у пров. Щасливому у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34481). (Від 13.09.2018 № 08/231-2870/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Паукову Артему 

Рішардовичу у пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34374). (Від 14.08.2018 № 08/231-2520/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пєлєвіну Сергію 

Вячеславовичу на вул. Весняній, 39 у Солом’янському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-34435). (Від 05.09.2018 № 08/231-2701/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Полончук Раїсі 

Федорівні на вул. Докучаєвській, 25-а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-34211). (Від 05.09.2018 № 08/231-2700/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чекалову 

Олександру Юрійовичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34291). (Від 05.09.2018 № 08/231-2704/ПР). 
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58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савицькому 

Сергію Васильовичу у пров. Щасливому у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34474). (Від 05.09.2018 № 08/231-2707/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Центральної в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35444). (Від 10.10.2018 № 08/231-3443/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вул. Богатирської в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35453). (Від 01.10.2018 № 08/231-3188/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Саєнко Світлані 

Василівні на вул. 207-мій Садовій, діл. 7 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-34843). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2899/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мищенко Юлії 

Петрівні на вул. 210-тій Садовій, діл. 6 у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-34841). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2900/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-34514). (Від 13.09.2018 № 08/231-

2868/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саєнку Андрію 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34769). (Від 03.09.2018 № 08/231-2632/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу у пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34508). (Від 06.09.2018 № 08/231-2735/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколовському 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35055). (Від 19.09.2018 № 08/231-

2980/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36017). (Від 08.11.2018 № 08/231-

3925/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36018). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3957/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу поблизу вулиці Лісоводної у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35015). (Від 11.09.2018 № 

08/231-2801/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Белендик Тетяні 

Миколаївні на вул. Лазурній, 78 б у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34127). (Від 25.06.2018 № 08/231-2154/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Метелиці Івану 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 317 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34535). (Від 04.09.2018 № 08/231-2665/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лагутіну Андрію 

Олеговичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 146 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34730). (Від 04.09.2018 № 08/231-2666/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Валентині 

Володимирівні у пров. 6-му Радистів у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34449). (Від 03.05.2019 № 08/231-1717/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ходарєву Юрію 

Сергійовичу у Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва (К-

34452). (Від 14.08.2018 № 08/231-2521/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Прокоп’євій Ніні 

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

господарських будівель і споруд (К-34890). (Від 30.08.2018 № 08/231-2591/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Моллер Вірі Тимофіївні на вул. Жамбила Жабаєва, 9 у Шевченківському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-38316). (Від 29.03.2019 № 08/231-1364/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Озерний» на вул. Квітки Цісик, 43-б в 

Оболонському районі м. Києва для обслуговування житлового будинку на 

прибудинковій території (К-33301). (Від 13.09.2018 № 08/231-2887/ПР). 

78) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва і 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд у с. 

Троєщина, урочище «Доманя», поблизу вул. Деснянської у Деснянському 

районі міста Києва (К-38222). (Від 22.03.2019 № 08/231-1306/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ БІЗНЕС КОМФОРТ» на вул. 

Прирічній, 32 в Оболонському районі м. Києва для розміщення з подальшим 

обслуговуванням спортивно-оздоровчого комплексу з об’єктом громадського 

харчування (К-35417). (Від 25.09.2018 № 08/231-3075/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству 

«УКРАЛЮКС» на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складського 

комплексу (К-31286). (Від 05.09.2018 № 08/231-2710/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щербині Людмилі 

Вікторівні на вул. Соціалістичній, 3-а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34442). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2731/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пелипенку 

Святославу Вікторовичу на вул. Провідницькій, 1-а у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34680). (Від 05.09.2018 № 08/231-2715/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Орябинській Єлизаветі Іванівні на вул. Барикадній, 3 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-26490). (Від 15.04.2019 № 08/231-1458/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мітрошині 
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Маріанні Володимирівні на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31523). (Від 07.12.2017 № 08/231-3101/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Леонову Ігорю 

Миколайовичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34013). (Від 24.07.2018 № 08/231-2385/ПР). 

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павленку 

Олександру Сергійовичу на вул. Провідницькій, 1-а у Солом’янському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34266). (Від 05.09.2018 № 08/231-2702/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пашкевич Віті 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35070). (Від 11.09.2018 № 08/231-2805/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу на вул. Свято-Георгіївській, 10 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34510). (Від 11.09.2018 № 08/231-2813/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ревуцькому 

Андрію Юрійовичу на вул. Бродівській, 68 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34507). (Від 11.09.2018 № 08/231-2806/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Калько Раїсі 

Анатоліївні на вул. 2-гій Лінії, 64в у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34787). (Від 11.09.2018 № 08/231-2811/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хмелюку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35045). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2911/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондарчуку 

Валерію Олександровичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34418). (Від 13.09.2018 № 08/231-2872/ПР). 
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93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Блонському 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34763). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2642/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гетьману 

Олексію Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35092). (Від 13.09.2018 №08/231-

2866/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лапаєву Вадиму 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34758). (Від 13.09.2018 № 08/231-2873/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фарахову 

Андрію Євгеновичу у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34462). 

(Від 13.08.2018 № 08/231-2516/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Усенко Артуру 

Станіславовичу у пров. Сеноманському у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34156). (Від 19.07.2018 № 08/231-2350/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкільному 

Денису Олександровичу на вул. Дніпроводській в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34515). (Від 13.08.2018 № 08/231-2513/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гуляєвій Інні 

Олександрівні на вул. Кірова, 12 у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (К-38299). (Від 15.04.2019 № 08/231-1472/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Городецькому 

Ярославу Владленовичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34084). (Від 18.07.2018  № 08/231-2324/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іщенку Павлу 

Сергійовичу на вул. Липовій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34150). 

(Від 25.07.2018 № 08/231-2420/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Грищенко Юлії 

Володимирівні на вул. Передовій, 45-е у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд та ведення садівництва (К-34810). (Від 17.09.2018 № 08/231-2919/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуменюку 

Віталію Олексійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 337 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34537). (Від 03.09.2018 № 08/231-2635/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іващенку Юрію 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 208 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34767). (Від 04.09.2018 № 08/231-2655/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Удатову Георгію 

Володимировичу на вул. Чабанівській, 10 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34657). (Від 13.09.2018 № 08/231-2871/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Печериці 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34891). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2630/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фацевичу Олегу 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34815). (Від 03.09.2018 № 08/231-2627/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давиденку 

Артему Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 324 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34670). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2736/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Матвійчуку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35058). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2732/ПР). 
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110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Арабажиу Юрію 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35050). (Від 06.09.2018 № 08/231-2733/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шийко Сергію 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34886). (Від 05.09.2018 № 08/231-

2716/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заріцькому 

Миколі Володимировичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31517). (Від 07.12.2017 № 08/231-3100/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу на вул. Набережно-Корчуватській у Голосіївському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-34796). (Від 

05.09.2018 № 08/231-2712/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоруку 

Владиславу Валентиновичу у пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34379). (Від13.08.2018 № 08/231-2508/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Будчику Василю 

Григоровичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34034). (Від 25.07.2018 № 08/231-2419/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марченку Юлію 

Володимировичу на вул. Левадній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33859). (Від 16.07.2018 № 08/231-2262/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Нелі 

Миколаївні на вул. Левадній у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34000). 

(Від 16.07.2018 № 08/231-2261/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Котовенку 

Андрію Сергійовичу на вул. Заканальній у Дарницькому районі м. Києва для 
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34137). (Від 19.07.2018  № 08/231-2354/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морозу 

Олександру Олександровичу на вул. Лариси Руденко, 10 у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування гаража (К-33388). 

(Від 25.07.2018 № 08/231-2424/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ламбурському 

Тарасу Борисову на вул. Заканальній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34185). (Від 19.07.2018 № 08/231-2353/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горіну 

В’ячеславу Олександровичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34075). (Від 18.07.2018 № 08/231-2323/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Швецю 

Володимиру Івановичу на вул. Довженка у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34409). (Від 13.08.2018 № 08/231-2511/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Околіті Сергію 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35103). (Від 12.09.2018 № 08/231-2836/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Процюку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35069).(Від 11.09.2018 № 08/231-

2807/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Безкаравайному 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35063). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2809/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лемішку Василю 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35047). (Від 06.09.2018 № 08/231-2740/ПР). 
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127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Вікуліній Наталії 

Сергіївні на вул. Івана Кочерги у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34188). 

(Від 24.07.2018 № 08/231-2399/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Роговенку 

Вадиму Вікторовичу на вул. Левадній, 12-з у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34144). (Від 17.07.2018 № 08/231-2281/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старікову 

Сергію Олександровичу на вул. Заканальній у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34113). (Від 19.07.2018 № 08/231-2357/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цибі Миколі 

Миколайовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34254).(Від 25.07.2018 № 08/231-2416/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бутку 

Олександру Сергійовичу у 2-му пров. Червоноармійському у Дарницькому 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-33556).(Від 16.07.2018 № 08/231-2260/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Помельникову 

Дмитру Євгеновичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31483). (Від 13.12.2017 № 08/231-3166/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бернадській 

Альоні Олександрівні на хуторі Микільському, 17-й км Мінського проспекту в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31291). (Від 25.07.2018 № 08/231-

2413/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сиваку Ігорю 

Івановичу на хуторі Микільському, 17 діл.13 літ. С в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34368). (Від 17.07.2018 № 08/231-2284/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заніздрі Дмитру 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35068). (Від 18.09.2018 № 08/231-

2951/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кравченко Лілії 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35042). (Від 18.09.2018 № 08/231-2944/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КРУТОГІР» на вул. Уманській, 12 у Солом’янському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування автозаправної станції (К-

34725). (Від 05.09.2018 № 08/231-2703/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Ніні 

Степанівні на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34484). (Від 13.08.2018 № 08/231-2514/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ліннику 

Олексію Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28621). (Від 05.09.2018 № 08/231-2688/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чумаку Роману 

Васильовичу на вул. Агітаторській, 13а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-34971). (Від 05.09.2018 № 08/231-2695/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Митюку Сергію Петровичу на перетині вул. Юрія Клена та вул. Петра 

Дорошенка у Святошинському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-38878). 

(Від 24.06.2019 № 08/231-2185/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горбаню 

Олексію Олександровичу на вул. Ризькій, біля буд. 63 у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (К-34105). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2296/ПР). 

143) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Маласаю 

Дмитру Петровичу на вул. Дмитрівській, 78 у Шевченківському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33994). (Від 19.07.2018 № 08/231-2362/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горбаню 
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Олексію Олександровичу на вул. Володимира Наумовича, біля № 32 у 

Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34104). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2297/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Атаманову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35531). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3086/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трикіші Віталію 

Васильовичу у пров. Краматорському, 30 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34468). (Від 19.07.2018 № 08/231-2344/ПР). 

147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ісрафілову 

Відаді Шахліяр огли на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34765). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2745/ПР). 

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зую Олександру 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35061). (Від 06.09.2018 № 08/231-2747/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Держанюку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34761). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2744/ПР). 

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлющенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35530). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3083/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лук’янцю 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35057). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2748/ПР). 
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152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саламасі 

Назарію Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 200 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34540). (Від 05.09.2018 № 08/231-2691/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткачуку 

Костянтину Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 338 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34745). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2638/ПР). 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саволюку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34884). (Від 03.09.2018 № 08/231-

2639/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Курбанову 

Олегу Алланазаровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35523). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3121/ПР). 

156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пономарьову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35488). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3120/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Юрію Івановичу на вул. Віктора Зарецького у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34277). (Від 17.07.2018 № 08/231-2285/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крижановському 

Олексію Віталійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34756). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2667/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Захарченку 

Ігорю Олександровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35309). (Від 25.09.2018 № 08/231-

3074/ПР). 

160) Про відмову громадянину Юрченку Михайлу Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому 

районі міста Києва (370161166). (Від 19.09.2019 № 08/231-2823/ПР). 

161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Товстенку 

Олексію Олексійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 211 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34818). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2661/ПР). 

162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянці 

Юрченко Тетяні Михайлівні на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-20767). (Від 25.06.2019 № 08/231-2248/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мартиновичу 

Олександру Васильовичу на вул. Сортувальній, 22 у Дарницькому районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування гаража (К-34112). (Від 25.07.2018 № 

08/231-2406/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулішенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34919). (Від 19.09.2018 № 08/231-

2966/ПР). 

165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Старообухівській, 3-а у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34337). (Від 26.07.2018 № 08/231-2448/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сенчилу Василю 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34887). (Від 05.09.2018 № 08/231-2717/ПР). 

167) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Безбородову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35076). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2785/ПР). 
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168) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Говденку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35043). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2784//ПР). 

169) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зіміну Олексію 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35052). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2783/ПР). 

170) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грушевенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35067). (Від 10.09.2018 № 08/231-

2782/ПР). 

171) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Момотенку 

Олександру Володимировичу на вул. Провідницькій, 1-б у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34681). (Від 06.09.2018 № 08/231-2752/ПР). 

172) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Барсуку Ярославу Олександровичу на вул. Замковецькій, 23б у Подільському 

районі м. Києва для ведення садівництва (К-38909). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2213/ПР). 

173) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Алавердяну 

Геннадію Робертовичу на хуторі Микільському, 17 км діл. 5-д в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34373). (Від 17.07.2018 № 08/231-2278/ПР). 

174) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Присяжнюку 

Василю Миколайовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 15 літ. П в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34369). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2273/ПР). 

175) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гронтюку 

Віталію Вікторовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 4 літ. Г в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34362). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2275/ПР). 
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176) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Луценку 

Олександру Юрійовичу на вул. Академіка Туполєва, 18ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31527). (Від 28.11.2017 № 08/231-2932/ПР). 

177) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слайку Ігорю 

Олеговичу на вул. Квітневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34086). 

(Від 17.07.2018 № 08/231-2282/ПР). 

178) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилипівському 

Віктору Володимировичу на вул. Садовій, 108, діл. 1-б у Дарницькому районі 

м. Києва для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

(К-33838). (Від 11.09.2018 № 08/231-2800/ПР). 

179) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Струцькому 

Сергію Володимировичу у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

індивідуального садівництва (К-34411). (Від 05.09.2018 № 08/231-2708/ПР). 

180) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку Юрію 

Вячеславовичу на вул. Сосновій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34142). (Від 26.07.2018 № 08/231-2452/ПР). 

181) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лукашеву 

Михайлу Валерійовичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33271). (Від 10.09.2018 № 08/231-2788/ПР). 

182) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вакуленку 

Максиму Сергійовичу у пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34378). (Від 14.08.2018 № 08/231-2523/ПР). 

183) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дворнику 

Віталію Андрійовичу у пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34380). (Від 14.08.2018 № 08/231-2525/ПР). 

184) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Форисю Андрію 

Володимировичу на вул. Садовій, 54 у Дарницькому районі м. Києва для 

ведення особистого селянського господарства (К-34862). (Від 11.10.2018 № 

08/231-3525/ПР). 
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185) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Форись Наталії Миколаївні на 

вул. Садовій, 54 у Дарницькому районі м. Києва для ведення особистого 

селянського господарства (К-34863). (Від 16.10.2018 № 08/231-3581/ПР). 

186) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хоменко 

Валентині Феодосіївні у 2-му пров. Червоноармійському у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33514). (Від 30.07.2018 № 08/231-2464/ПР). 

187) Про відмову громадянину Конєву Тимофію Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у місті Києві (577401821). (Від 15.11.2019 № 

08/231-3336/ПР). 

188) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондарчуку 

Валерію Олександровичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34422). (Від 14.08.2018 № 08/231-2518/ПР). 

189) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Куткову 

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

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34387). (Від 14.08.2018 № 08/231-2527/ПР). 

190) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34343). (Від 26.07.2018 № 08/231-2447/ПР). 

191) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Санько Альоні 

Валеріївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 210 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34813). (Від 03.09.2018 № 08/231-2628/ПР). 

192) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Роману Григоровичу на хуторі Микільському, 17 км, діл № 11, літ. У в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34364). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2279/ПР). 

193) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петренку 

Олексію Георгійовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 6-Е в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-34370). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2298/ПР). 

194) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Галай 

Олександру Григоровичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 17 літ. Н в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34372). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2289/ПР). 

195) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лясковському 

Олександру Валентиновичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. №2, літ. Б в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34363). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2288/ПР). 

196) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Котляру Василю 

Миколайовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 3 літ. В в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34359). (Від 17.07.2018 № 08/231-2287/ПР). 

197) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрійчуку 

Андрію Івановичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. №12, літ. Т в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34367). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2283/ПР). 

198) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Дмитру Григоровичу на хуторі Микільському, 17 літ. И в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34361). (Від 17.07.2018 № 08/231-2291/ПР). 

199) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Никоненку Івану 

Олексійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 212 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34764). (Від 03.09.2018 № 08/231-2645/ПР). 

200) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бузику Василю 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34911). (Від 04.09.2018 № 08/231-2681/ПР). 

201) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35436). (Від 25.09.2018/ № 08/231-

3082/ПР). 

202) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Мельнику Валентину Васильовичу на вул. Володимира Брожка у 

Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37180). (Від 01.03.2019 № 08/231-

1078/ПР). 

203) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Носкову Василю 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 293 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34674). (Від 19.09.2018 № 08/231-2967/ПР). 

204) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щербатьку 

Сергію Володимировичу на вул. Бахмацькій та вул. Олевській у 

Святошинському районі міста Києва для будівництва індивідуального гаража 

(К-34491). (Від 13.08.2018 № 08/231-2509/ПР). 

205) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шепелєву 

Олексію Ігоровичу у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34351). 

(Від 24.07.2018 № 08/231-2398/ПР). 

206) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Галкіну Руслану 

Олексійовичу на вул. Нововокзальній, 73 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34677). (Від 05.09.2018 № 08/231-2696/ПР). 

207) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Поповичу 

Валентину Миколайовичу на вул. Весняній, 41 у Солом’янському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-34436). (Від 05.09.2018 № 08/231-2714/ПР). 

208) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Проскуріну 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35064). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2750/ПР). 

209) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петруші 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35062). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2749/ПР). 
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210) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кошовому 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31417). (Від 28.11.2017 № 08/231-2935/ПР). 

211) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пугачу 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35051). (Від 13.09.2018 № 08/231-

2874/ПР). 

212) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новикову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34892). (Від 06.09.2018 № 08/231-

2746/ПР). 

213) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоруку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35434). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3124/ПР). 

214) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Парижу Артему 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35073). (Від 17.09.2018 № 08/231-2917/ПР). 

215) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Азноур’яну 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35102). (Від 19.09.2018 № 08/231-

2964/ПР). 

216) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кудрі Роману 

Григоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 75 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35422). (Від 26.09.2018 № 08/231-3123/ПР). 

217) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хуторному 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35101). (Від 17.09.2018 № 08/231-

2918/ПР). 
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218) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калайді Євгенію 

Руслановичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35525). (Від 26.09.2018 № 08/231-

3122/ПР). 

219) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пацюку Василю 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35054). (Ввд 17.09.2018 № 08/231-2915/ПР). 

220) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грицюку 

Костянтину Миколайовичу у пров. Хортицькому, 10а у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-34939). (Від 12.09.2018 № 

08/231-2838/ПР). 

221) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 

Рогозі Ігорю Володимировичу на вул. Дмитра Луценка, 16-г у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування станції 

обслуговування (К-34009). (Від 26.07.2018 № 08/231-2449/ПР). 

222) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки обслуговуючому 

кооперативу «Гаражний Будівельний Кооператив «АТОВЕЦЬ» на вул. Миколи 

Закревського, 48 у Деснянському районі міста Києва для будівництва 

оздоровчо-спортивного комплексу з підземним паркінгом (К-38323).(Від 

03.05.2019 № 08/231-1720/ПР). 

223) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОНДО-С» на вул. Любомирській, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівлі 

торгівлі (К-34662). (Від 11.09.2018 № 08/231-2814/ПР). 

224) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ-2» на вул. Алма-Атинській, 74 у Дніпровському 

районі м. Києва для колективного гаражного будівництва (К-33298). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2928/ПР). 

 

3.11. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі громадянину Степаненку Сергію 

Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Карла Маркса, 7-д у Дарницькому районі міста Києва (А-12686). (Від 

10.06.2019 № 08/231-2111/ПР). 
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2) Про відмову у передачі громадянину Цедику Сергію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Дачному, 2 у 

Деснянському районі міста Києва (А-17318). (Від 01.02.2019 № 08/231-613/ПР). 

3) Про відмову у передачі громадянці Вінник Галині Григорівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Толстого, 4-а у 

Деснянському районі міста Києва (А-18767). (Від 02.05.2019 № 08/231-

1632/ПР). 

4) Про відмову у передачі громадянину Кросі Олегу Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Толстого, 2-б у 

Деснянському районі міста Києва (А-19144). (Від 15.04.2019 № 08/231-

1487/ПР). 

5) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Падун Вікторії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 13-б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-13512). (Від 04.06.2018 № 08/231-1940/ПР). 

 

3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1970 

га на вулиці Спаській, 14 у Подільському районі м. Києва, укладеного між 

Київською міською радою та Посольством Російської Федерації в Україні № 

85-5-00034 від 05.10.1999 року, та надання земельній ділянці площею 0,1970 га 

на вулиці Спаській, 14 у Подільському районі м. Києва статусу скверу. (Від 

23.11.2016 № 08/231-4713/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,3634 

га на вулиці Спаській, 13-15 у Подільському районі м. Києва, укладеного між 

Київською міською радою та Посольством Російської Федерації в Україні № 

85-5-00036 від 05.10.1999 року, та надання земельній ділянці площею 0,3634 га 

на вулиці Спаській, 13-15 у Подільському районі м. Києва статусу скверу. (Від 

23.11.2016 № 08/231-4715/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,3771 

га на вулиці Боричів тік, 17, 19, 21 у Подільському районі м. Києва, укладеного 

між Київською міською радою та Посольством Російської Федерації в Україні 

№ 85-5-00035 від 05.10.1999 року, та надання земельній ділянці площею 0,3771 

га на вулиці Боричів тік, 17, 19, 21 у Подільському районі м. Києва статусу 

скверу. (Від 23.11.2016 № 08/231-4716/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 
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3.13. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

виконання рішень/постанов судів: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Угринюку Тарасу Богдановичу на 

вул. Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-24370). 

(Від 15.02.2016 № 08/231-883/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 06 серпня 2018 року у справі № 

826/1501/17). (Доп. Оленич П.С.). (Повторно) 

2) Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Угринюк Марії Петрівні у пров. Докучаєвському, 18 у 

Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-24016). (Від 02.03.2016 № 08/231-

1237/ПР). (На виконання рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва від 30.08.2019 у справі № 826/1500/17). (Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

3) Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради Про 

приватизацію земельної ділянки громадянам Туріну Володимиру Юхимовичу, 

Туріну Ігорю Юхимовичу для ведення садівництва, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для 

будівництва індивідуального гаражу на вул. Федора Максименка, 34 в 

Оболонському районі м. Києва. (На виконання постанови Шевченківського 

районного суду м. Києва від 27.06.2012 у справі № 2610/3926/2012). (Доп. 

Оленич П.С.). (Повторно). 

4) Про розгляд проєкту рішення  Київської міської ради Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«ГЛОРІЯ ТРЕЙД» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель - нежитлових приміщень торговельного призначення 

на площі Дружби народів, 6 в Оболонському районі м. Києва (Д-7083). (Від 

16.12.2015 № 08/231-211/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 15 січня 2018 року у справі № 

826/6172/16). (Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

5) Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради Про надання 

громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на розроблення проекту 

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 (669610154). (Від 

14.11.2019 № 08/231-3308/ПР). (Постановою Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 25.11.2016 у справі № 826/5737/16). (Доп. Оленич П.С.). 

(Повторно). 

6) Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради Про передачу 

громадянам Меньшикову Олександру Миколайовичу, Меньшиковій Наталії 

Юріївні, Меньшиковій Анастасії Олександрівні, Суваловій Олені Андріївні, 

Гаращенко Олександрі Андріївні, Хіжаз Махмуду О.С., Гаврилішиній Парасці 
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Миколаївні, Гасановій Антоніні Керимівні у власність земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на просп. Броварському, 9-в у Дніпровському районі міста Києва 

(603412914). (Від 05.12.2019 № 08/231-3724/ПР). (Постановою Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 06.06.2013 по справі № 826/4348/13-а). 

(Доп. Оленич П.С.). (Повторно). 

 

4. Різне. 

 

1) Про стан готовності закладів охорони здоров’я м. Києва до ІІ етапу 

медичної реформи. (Доп. Гінзбург В.Г.). 

2) Про утворення наглядових рад у відповідних комунальних 

підприємствах м. Києва. (Доп. Пантелеєв П.О.). 

3) Щодо будівництва загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 

ступенів по вул. Соломії Крушельницької у 11-му мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі. (Місцева ініціатива). (Від 

09.10.2017 № 08/КО-8927). (Доп. Захарченко Л.В., Доброгорська О.З.). 

4) Щодо здійснення всіх необхідних заходів для будівництва 

загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів на земельній ділянці з 

кадастровим номером 8000000000:79:364:0067, орієнтовною площею 1.7 га в 

кварталі обмеженому вулицями Ломоносова, Композитора Мейтуса, Академіка 

Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва (Місцева 

ініціатива). (Від 21.03.2017 № 08/КО-3099). (Доп. Сторощук С.В., Бобер Г.А.). 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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